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APRESENTAÇÃO 
 

 

O V Congresso Brasileiro de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho e o VI 

Simpósio Brasileiro de Psicodinâmica do Trabalho, a serem realizados em 24, 25, 26 e 

27 de outubro de 2017, na Universidade Católica de Brasília, Águas 

Claras, Brasília/DF, completam um ciclo de consolidação de pesquisas no campo do 

trabalho e saúde realizados ao longo dos últimos dez anos. Ao mesmo tempo, os 

eventos buscam pensar as diferentes configurações do trabalho na contemporaneidade e 

a imprescindibilidade de construir intervenções que visem potencializar a mobilização 

subjetiva dos sujeitos que trabalham. 

Atualmente, vários desafios e necessidades apresentam-se aos pesquisadores, 

profissionais, docentes e discentes no campo da Psicologia do Trabalho frente ao 

avanço conservador do ultraneoliberalismo no mundo e, em particular, no Brasil. Há um 

recrudescimento das sujeições nos contextos de trabalho e um avanço das pautas 

conservadoras no congresso nacional, marcadas pela retirada de direitos historicamente 

conseguidos na luta dos trabalhadores. 

Portanto, o congresso tem como tema “Trabalho, Política e Sofrimento”, dada a 

atual conjuntura econômica e social do Brasil que nos instiga a refletir a respeito das 

dimensões clínicas e políticas dos destinos do sofrimento no trabalho. É uma ocasião 

para divulgar estudos e/ou práticas profissionais, fortalecer os vínculos entre os 

pesquisadores de vários cantos deste país, assegurar o debate interdisciplinar, realizar 

interfaces e diálogos da psicodinâmica com outras abordagens e dar maior visibilidade à 

produção nesse campo de pesquisa, por meio dos simpósios, comunicações orais e 

pôsteres. 
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O simpósio tem por objetivo apresentar diferentes práticas de escuta clínica do 

trabalho e do sofrimento. Significamos a escuta clínica como um campo do 

conhecimento no qual teoria, método e aplicação são indissociáveis, como uma prática 

fundada em filiações filosóficas e epistemológica particulares.  

Para sustentar esta ideia apresenta-se alguns pressupostos e uma proposta 

baseada nas diferentes experiências de práticas em escuta clínica. Pensamos ser a escuta 

um fazer no real do trabalho, uma atuação política com e pela produção de 

conhecimento, especialmente no que diz respeito ao reposicionamento do sujeito do 

trabalho e do trabalho do sujeito por meio da disseminação de espaços de escuta do 

trabalho e do sofrimento ali produzidos. Trabalha-se, desse modo, na construção de uma 

crítica para mobilizar outros lugares que não o da opressão, novos modos de 

significação do sofrimento e emancipação dos sujeitos. É um fazer que envolve nomear, 

significar e elaborar sofrimentos invisíveis e desarticulados para que os sujeitos se 

defrontem com o real e protagonizem os destinos a serem trilhados por estes 

sofrimentos. 

Com base nesse princípio diferentes práticas da escuta clínica serão 

apresentadas. São discutidas com base em dois eixos de análise. Um eixo que envolve a 

análise das condições técnicas, políticas e éticas particulares a cada contexto 

institucional onde serão realizadas; e o outro relativo aos objetivos que se pretende 

alcançar com a escuta clínica, no caso, a prevenção e o tratamento do sofrimento, das 
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patologias do trabalho e do adoecimento mental, que exige o uso de dispositivos de 

escuta específicos. 

Nessa perspectiva, propõe-se como práticas de escuta clínica do trabalho e do 

sofrimento: Os Espaços de Discussão e A Clínica do Trabalho, visando a prevenção, e a 

Escuta Clínica do Sofrimento no Trabalho, com foco no tratamento. 

Os Espaços de Discussão permitem a formação de espaços de discussão dos 

coletivos de trabalhadores em diferentes contextos organizacionais, tem um caráter 

preventivo e pode ser conduzida por profissionais como médicos, assistentes sociais, 

psicólogos, enfermeiros, pedagogos e áreas afins. É uma metodologia que pode ser 

usada para pesquisa e ação nos riscos psicossociais, clima e qualidade de vida no 

trabalho entre outras dimensões de gestão e organizacionais. Na nossa prática, usamos 

essa para discussão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho com base nos 

fatores investigados no PROART – Protocolo de Riscos Psicossociais Relacionados ao 

Trabalho de Facas (2013) que analisa as dimensões da organização do trabalho, os 

modelos de gestão, os indicadores de sofrimento patogênico e os danos físicos, 

psicológicos e sociais.  

Por meio desses Espaço de Discussão é possível que mudanças aconteçam, seja 

pela oportunidade de repensar o trabalho, seja pela sensação de ser escutado por um 

outro que se posiciona de maneira aberta para realizar essa escuta, para interagir e 

discutir o que foi vivido pelo sujeito quando em contato com o trabalho, além de 

discutir como as outras dimensões de sua atividade estão interferindo e contribuindo 

para seu desempenho e também para seu sofrimento e processo de saúde-adoecimento.  

Para ilustrar esta prática serão apresentadas experiência em empresas públicas e 

privadas relativas as situações de prevenção do estresse, promoção da QVT, melhoria do 

clima organizacional e prevenção do assédio moral realizada por pesquisadores do 

GEPSAT – Grupo de Estudos em Práticas Clínica, Saúde e Trabalho.  

A Clínica do Trabalho introduzida na década de 1990 por C. Dejours como 

teoria e método em Psicodinâmica do Trabalho é um espaço clínico e social que envolve 

o sujeito em confronto com a organização do trabalho. A organização do trabalho é o 

centro das interpretações intersubjetivas. Estuda o uso da inteligência e (o uso) da 
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vontade do trabalhador no espaço psíquico e social. A inteligência e a vontade do 

trabalhador se expressam como resultado de uma realidade que as solicita.  

É realizada por meio de encontros e/ou sessões coletivas com os trabalhadores. 

Envolve o coletivo de pesquisa (pesquisador e trabalhadores) e coletivo de controle o 

grupo de pesquisadores que discute os dados obtidos pelo coletivo de pesquisa. A 

discussão das vivências de prazer-sofrimento provenientes da dinâmica das situações de 

trabalho é construída ao longo das sessões. A análise e as interpretações das situações de 

trabalho dadas pelos pesquisadores e trabalhadores asseguram a validade do material 

coletado, à medida que participa um grupo de pesquisadores que confronta 

permanentemente o conteúdo das sessões entre si e com o próprio grupo de 

trabalhadores no momento da realização da pesquisa. É um processo de interação, no 

qual os trabalhadores analisam suas vivências e os pesquisadores propõem hipóteses a 

serem discutidas. A validação ocorre nesse mesmo contexto, sendo relativa à 

interpretação dos fatos, não aos fatos em si, com o objetivo de demonstrar as 

contradições da relação sofrimento e organização do trabalho.  

É composta de três etapas. A primeira etapa, denominada pré-pesquisa, é 

caracterizada pela análise da demanda. A segunda etapa é a pesquisa propriamente dita, 

ou seja, o momento em que são discutidas coletivamente as relações entre organização 

do trabalho e as vivências de prazer e de sofrimento. A terceira etapa é a validação dos 

resultados.  

Esse modelo de pesquisa pressupõe uma demanda dos trabalhadores, porque 

coloca em risco a gestão coletiva da organização do trabalho e das relações sociais, à 

medida que o vivido é objetivado. Os riscos e as responsabilidades devem ser abordados 

no grupo e assumidos voluntariamente pelos participantes. A análise da demanda de 

forma socializada permite a sua validade quando os atores a reconhecem como 

significativa, assumindo os riscos coletivamente. 

Os resultados alcançados com o uso deste método em diferentes contextos 

institucionais ao longo de 10 anos na nossa prática de pesquisa nos lançam um debate 

sobre a qual é a potência política do trabalho com a clínica, colocando em questão a 

ação da fala e a perspectiva de construção coletiva de regras de ofício e de convivência 
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para a emancipação do sujeito e para as transformações na organização do trabalho. Este 

debate tem como consequência a proposta de sistematizar as etapas do método da 

clínica do trabalho publicada na obra clínica psicodinâmica do trabalho: o sujeito em 

ação de 2012.  

Nessa direção, novas proposições são formuladas para uma qualificação teórico-

metodológica que articule as teorias do sujeito e social à uma condução centrada não só 

na escuta atenta e qualificada, mas sobretudo, na escuta clínica. É introduzido assim 

como princípios: (1) O processo fala-escuta implica condições que vão além do dizer-

ouvir. A escuta do sofrimento decorrente das relações de trabalho requer do clínico 

escutar o não dito, o oculto, o silenciado, buscando, junto com o trabalhador, desvelar a 

cortina e construir novas estratégias para nomear, significar e elaborar o sofrimento, 

atribuindo um novo sentido ao trabalho e, como consequência, abrindo espaço para as 

ações sobre a organização do trabalho. (2) O pensar não está dissociado do sentir. Não é 

suficiente para elaborar o sofrimento patogênico e acessar o sofrimento criativo e ético 

conhecer o trabalho, saber o que precisa ser feito ou fazer o que se sabe. O fazer está 

carregado de saberes e de afetos, principalmente porque o trabalho implica viver junto. 

A fala sobre o sofrimento permite essa associação, vez que o sofrimento é afeto, não 

sendo suficiente para este reposicionamento apenas nomear e significar as relações entre 

trabalho e sofrimento, há de se passar pela elaboração, tal como vem sendo estudada 

pela clínica psicanalítica.  

Este princípio traz consequência para discussão do lugar do clínico do trabalho, 

que se desloca da posição de pesquisador-clínico para clínico-pesquisador sendo 

necessário para tal um saber fazer particular.  Assim, para a clínica do trabalho e o 

clínico-pesquisador ocupar este lugar e fazer valer estes princípios alguns dispositivos 

na condução da clínica tem se mostrado potentes como a transferência e a interpretação, 

discutidos na obra aqui citada, bem como a formação do clínico e a supervisão clínica e 

institucional. 

Para ilustrar esta prática serão apresentadas experiência em uma empresa 

pública, no caso o TRE-PE e no contexto sindical.  
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A Escuta clínica do sofrimento no trabalho envolve um método e técnica de 

análise próprios, centrado na escuta clínica do sofrimento no trabalho, referenciada na 

teoria e técnica da escuta psicanalítica articulada à crítica social. É uma perspectiva que 

abre um debate no campo das clínicas do trabalho. A proposição é construir uma teoria 

do sujeito do trabalho, onde o foco é o sujeito da possibilidade, um sujeito da 

invocação, que remete ao entendimento do sofrimento como afeto e afeto como 

angustia, articulados ao desejo e sua ética, sendo este inevitavelmente um modo de 

colocar em cheque a potência política das clínicas do trabalho enquanto prática. Vem 

sendo realizado na Clínica-Escola CAEP/UnB desde 2015, prática esta que será 

apresentada e discutida, além da experiência de atendimento clínico realizada no 

sindicato dos bancários de Brasília. 

Para finalizar, o simpósio ressalta algumas práticas realizadas por outros 

estudiosos no Brasil, apontando para uma efervescência na produção de diferentes 

modos de usar a Psicodinâmica do Trabalho como teoria e método, e assim, construir 

novos caminhos para o avanço do campo de estudo do trabalho humano. 
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O Simpósio Trabalho, Sofrimento e Política apresenta uma reflexão sobre o 

tema, a partir da atuação e estudos de três pesquisadores nas áreas de Psicossociologia, 

Sociologia do Trabalho e Psicanálise. Busca-se, desse modo, articular as referidas 

dimensões com a finalidade de potencializar as intervenções de escuta do sofrimento no 

atual mundo do trabalho.  

Compreende-se que o trabalho no contexto contemporâneo está completamente 

subsumido a uma economia de mercado, na era do capitalismo flexível e altamente 

produtor de trabalho precário. Compreende-se que o capital precisa o tempo todo do 

trabalho vivo. Numa acepção marxiana, o capital enquanto trabalho morto se renova 

continuamente como “vampiro” ao sugar o trabalho vivo (MARX, 1985). O trabalho 

vivo, o trabalho realizado pelos sujeitos que dedicam parte significativa da sua vida a 

trabalhar, é o que interessa para as abordagens que sustentam a presente reflexão: 

psicodinâmica do trabalho e psicossociologia do trabalho.  

Lhuilier (2013) expõe uma concepção de trabalho focada na ação do homem 

sobre o seu contexto, em que o trabalho não está separado das demais atividades do 

viver. Desse modo, a Psicossociologia do Trabalho compreende que as dimensões 

psíquicas e sociais estão entrelaçadas, fato que dá importância ao sujeito e suas relações 

com o outro, assim como à autonomia das pessoas e ao seu poder de ação. Ademais, a 

vivência subjetiva do trabalho deriva do poder que o sujeito dispõe e do processo de 

apropriação do ato. Destarte, o essencial não passa pela racionalidade econômica, mas 

por uma atividade humana, o trabalho, que é produção de si e do mundo, sendo, então, 

ação, uma prática social. 

 Para a Psicodinâmica do Trabalho, o trabalho é percebido como lócus de 

construção da identidade do trabalhador. Estuda-se a dinâmica do reconhecimento e as 
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estratégias de mediação do prazer-sofrimento, as novas formas de organização do 

trabalho e seu impacto sobre as vivências de prazer e sofrimento. Esta abordagem 

analisa, ainda, o saudável no ambiente de trabalho, a dinâmica que envolve as inter-

relações entre prazer-sofrimento e saúde. Deste modo, o trabalho é visto numa 

perspectiva dialética, pois é fonte de prazer e de sofrimento.  

O sofrimento, segundo a Psicodinâmica do Trabalho, é inevitável na medida em 

que, ao trabalhar, o sujeito estará sempre diante do real com seus constrangimentos 

sistêmicos e técnicos (DEJOURS, 2011). Por assim ser, o primeiro encontro com a 

situação de trabalho é uma relação que produz intenso sofrimento. Conforme a 

psicanálise freudiana, se a realização plena do desejo, no ser humano, é da ordem da 

impossibilidade, instaura-se esta condição de não possibilidade na constituição mesma 

do sujeito. Tal situação é o sofrimento. A impossibilidade de realização ou de satisfação 

plena do desejo está diretamente relacionada à perda do objeto desejado e à experiência 

de gozo proporcionada por esse objeto. Sendo, deste modo, o ser humano um ser de 

desejo não plenamente realizável, instaura-se por essa condição o sofrimento psíquico 

como realidade existencial, o ser humano é um sujeito de sofrimento.  

Desse modo, o sofrer faz parte do trabalhar, uma vez que, inevitavelmente, os 

trabalhadores estarão diante do real com seus imprevistos e contrariedades. A 

experiência com o real, ou seja, com a organização do trabalho, produz o sofrimento, o 

sofrimento psíquico, entendido como um conjunto de condições psicológicas 

ocasionadas por situações reais, simbólicas ou imaginárias que geram mal-estar, o qual, 

por sua vez, ultrapassa o desconforto de ordem fisiológica, sendo seus principais 

sintomas de ordem emocional e relacional.  

Para Moraes (2013), as vivências de sofrimento no trabalho são sinalizadas pelos 

sentimentos de medo, insatisfações, insegurança, frustrações, angústias, tristezas, 

agressividade, depressão, desvalorização, entre outros. De acordo com a Psicodinâmica 

do Trabalho, a organização do trabalho tem papel fundamental ao influenciar 

positivamente, quando permite a liberdade para a transformação do trabalho, ou 

negativamente, quando consegue cercear ao trabalhador todas as possibilidades de 

manifestar as suas características e necessidades pessoais. Quanto mais rígida e mais 
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dividida a organização do trabalho, maior a possibilidade de aumento do sofrimento, 

tendo em vista que serão menores as possibilidades de o trabalhador conseguir adaptá-la 

às suas necessidades e características pessoais. 

Dessa forma, a relação sujeito-cultura sempre foi e sempre será marcada pelo 

mal-estar, pois a própria inserção do sujeito na cultura é atravessada por conflitos e 

marcada pela impossibilidade de resolução total e absoluta desses conflitos. Não 

obstante o impasse constante entre felicidade e sofrimento, o ser humano busca de todas 

as formas possíveis a felicidade. 

Assim, a Psicanálise se estabelece pelo reconhecimento de que o sujeito do 

inconsciente é também o sujeito do conflito psíquico constante. Freud acentua que “a 

vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós; proporciona-nos muitos 

sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-las não podemos 

dispensar medidas paliativas” (FREUD, 1930, p. 83).  

Ainda segundo o autor, há pelo menos três medidas chamadas paliativas que, 

com certa regularidade, dispomos para lidar com o mal-estar: 1ª) aprendemos a extrair 

sentido do nosso sofrimento; 2ª) criamos satisfações substitutas para aliviar a dor; e, por 

fim, a mais perigosa das medidas, consumimos substâncias que nos tornam insensíveis 

ao sofrimento.  

No contexto de trabalho, o sofrimento pode se direcionar para os destinos da 

inventividade, quando é possível a busca de soluções para as dificuldades encontradas 

no trabalhar. Neste caso, o sofrimento é mobilizador e impulsiona a criação de soluções 

tanto para a organização de trabalho quanto para a realização pessoal. De outro lado, 

quando na organização de trabalho não se encontra espaço para os processos subjetivos 

singulares, o destino do sofrer caminha para a dimensão patogênica (DEJOURS, 2008). 

É fato que, no atual mundo do trabalho, na era do capitalismo flexível e da alta 

do desemprego, em que os laços sociais estão fragilizados, a solidariedade e a 

cooperação não são princípios do viver junto contemporâneo, os destinos do sofrimento 

numa perspectiva de transformá-lo com vista a impulsionar a criatividade estão cada vez 

mais em declínio. Trabalhar para sobreviver, pagar as contar, se manter no contexto 

histórico-social, é a dinâmica atual recorrente. 
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Conforme Bauman (2008), no capitalismo globalizado construtor de uma cultura 

consumista, em que os vínculos de pertencimento realizam-se por meio do consumo de 

marcas das grandes corporações, os sujeitos se assujeitam na corrida para estar à frente. 

Para o autor, o “estar à frente” mobiliza no sujeito um sentimento de alto valor de 

mercado. Assim, a aquisição de uma marca exige imediatamente a publicidade de sua 

posse para que haja o sentimento de fazer parte de um contexto social.  

Assim como Bauman, Khel (2009) faz uma contundente crítica à moral 

contemporânea, ao destacar que as interações sociais estão na ótica do consumo. Para a 

autora, a moral de hoje é o apego ao consumo, pois é este quem dita as regras, quem diz 

o que “somos”. Com efeito, o mundo do trabalho, para além da alienação dissertada na 

obra de Marx, lugar de encontros, de cooperar, de viver juntos, encontra-se ainda mais 

mitigado frente ao contexto histórico-cultural do capitalismo contemporâneo. 

Frente à sociedade de urgências, da velocidade, do descarte, do não estar juntos, 

neste simpósio, propomos trazer para a cena do trabalho a dimensão da política numa 

acepção da pensadora Hannah Arendt (2014), que a compreende como a ação comum, a 

ação do conjunto. Não a ação da cultura consumista que modela os sujeitos para estarem 

sempre ativos, num eterno gozo, sem capacidade de escutar o outro, sem tempo para 

contemplar e sem capacidade para dialogar. Política para pensar juntos a vida comum, 

construir acordos entre iguais, realizar o imprevisível e o improvável, para que sujeitos 

rompam com a servidão voluntária na busca de criar o inédito, o inesperado. 

Assim sendo, a materialização da dimensão política para enfrentar o sofrimento 

no trabalho contemporâneo situa-se na construção de espaços públicos de escuta política 

do sofrimento. Espaços em que os sujeitos podem verbalizar o seu sofrer livremente, ao 

mesmo tempo em que escutam, dialogam sobre o viver juntos no trabalho e, desse 

modo, possam produzir o imprevisível e o improvável. Busca-se, então, destruir as 

amarras dos enclausuramentos produzidos por esta sociedade que vende “feitiches” 

diuturnamente, desencantando o viver e a construção coletiva. 
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1. Introdução 

 Para este simpósio, objetivamos debater a analogia à escravidão, sob três 

perspectivas: a) discurso de servidão voluntária; b) jornada exaustiva, condições 

degradantes, neoescravidão e destinos políticos do sofrimento; c) vocação profissional 

como fonte de exploração. 

Na primeira, ensaia-se que há uma apatia generalizada de sujeição ao Capital. 

Questiona-se organização do trabalho como uma orientação para o discurso de servidão 

voluntária  (LA BOÉTIE, 2009). Naturaliza-se a manutenção da violência, por exemplo, 

por meio do uso intensivo de TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação etc. 

Na segunda, entende-se por jornada exaustiva um ambiente penoso que vai além 

das horas extras e coloca em risco a integridade física e psíquica do trabalhador. E 

condições degradantes de trabalho seriam um conjunto de elementos irregulares, que 

caracterizam a precariedade do trabalho e das condições de vida sob a qual o 

trabalhador é submetido. A neoescravidão se caracteriza pela presença de pelo menos 

um destes elementos. Observa-se que a neoescravidão reproduz na contemporaneidade 

aspectos da exploração da força de trabalho existente na escravidão antiga, com a nova 

roupagem da Reforma Trabalhista ocorrida recentemente no Brasil.  

Na última perspectiva, considera-se a dicotomia entre as contribuições dos 

estágios no meio escolar, para a formação profissional dos professores, e a exploração 

da força de trabalho, vivida pelos estagiários, que os discursos oficiais e científicos 

colocam raramente em evidência.  
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Acredita-se que a promoção de espaços de escuta para estes trabalhadores 

refletirem sobre a sua condição no mundo atual e os destinos que podem ser dados ao 

sofrimento vivenciado, seja um caminho para a saúde psíquica. A clínica psicodinâmica 

do trabalho pode ser um caminho diante desta devastação que o trabalhador se encontra 

na atualidade. 

 

2. Trabalho e Formação para o Trabalho: o Lado Oculto de Práticas 

Organizacionais Socialmente Aceitas como Escravidão Contemporânea  

O trabalho escravo ainda existe. E tem crescido, apesar da luta por sua 

erradicação. As atividades que mais registram essa modalidade de violência dos direitos 

humanos são: agricultura, construção civil, mineração, confecção de roupas, 

prostituição e tráfico de pessoas (BASTOS, 2016; NOGUEIRA, NOVAES, BIGNAMI, 

2014; SANTIN, 2014; COELHO, 2000; OIT, 2005), ainda que não restritos a estas. 

Os estudos e diversos documentos de órgãos ligados ao combate do trabalho 

escravo (ONU – Organização das Nações Unidas, OIT – Organização Internacional do 

Trabalho, MTE, CPT – Comissão da Pastoral da Terra, MPT – Ministério Público do 

Trabalho e ONG – Organizações Não Governamentais, tais como a Repórter Brasil) 

apontam que o quadro é alarmante, com previsão de 21 milhões de pessoas em situação 

considerada análoga à escravidão, o que gera cerca de US$ 150 bilhões de lucros 

obtidos por meio desse modo de “contratação” (BASTOS, 2016; OIT, 2015).  

 De acordo com a OIT – Organização Internacional do Trabalho (2015), Gomes 

(2012) e Antero (2008), a escravidão contemporânea pode ser configurada por alguns 

dos seguintes  indicadores: a) controle por meio de violência física ou simbólica; b) 

condições degradantes ou humilhantes (dormindo em barracas de plástico, sem água 

potável, comendo comida estragada; c) vigilância armada; d) acidentes e doenças; e) 

jornada/descanso; f) total informalidade dos contratos de trabalho; g) violência cometida 

por “gato”(intermediário) ou proprietário ou a mando desses, dentre outros. 

 Apesar do visível progresso, no campo da fiscalização, as ações ainda parecem 

inócuas, no que tange tanto a políticas de estado, que inibam sua reincidência, quanto no 

aspecto acadêmico, que auxilie a explicar causas de continuidade da violência e/ou de 
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efetividade das ações. De um lado, por exemplo, a PEC – Proposta de Emenda à 

Constituição do trabalho escravo alcançou uma vitória para os trabalhadores, na medida 

em que conseguiu incluir a criminalização da prática; por outro lado, defensores de 

interesses ruralistas, alegam que a jornada exaustiva e as condições degradantes não 

deveriam fazer parte dessa caracterização, temendo ações judiciais que atravanquem os 

respectivos negócios. Destaca-se ainda a Lista Suja, um mecanismo objetivo de inclusão 

de patrões e proprietários de estabelecimentos que, comprovadamente, haviam adotado 

o trabalho escravo em suas propriedades. Essa lista ficou suspensa desde dezembro de 

2014 por determinação do Supremo Tribunal Federal, mas voltou a ser publicada dia 23 

de março de 2017.  

 Ao estudar o tema, tem-se a sensação que, para um passo de avanço, surgem 

dois em retrocesso. No que tange à perspectiva acadêmico-científica, aparecem alguns 

questionamentos, que justificam a continuidade dos estudos. Dentre eles: por quê parece 

haver um discurso impetrado tanto por empresários quanto por trabalhadores que 

facilita a servidão voluntária? 

O imaginário econômico e social das sociedades ocidentais tem sido povoado 

por uma lógica com valorização excessiva de objetividades. Nessa ideia, a capacidade 

de consumo torna-se o ponto de partida e o ponto de chegada. Vale tudo, para “ser 

alguém na vida”, inclusive escravizar-se.  

Partindo do princípio de que o trabalho se torna central na formação das 

identidades dos indivíduos, banalizar a precarização dos empregos, os processos de 

terceirização, as demissões em massa, em nome de preceitos economicistas faz com que 

a sociedade naturalize o sofrimento humano no trabalho, em nome da excelência. 

De um lado, os sem trabalho sofrem. De outro, os que trabalham também 

sofrem. Os primeiros, muitas vezes, não visualizam outra alternativa, a não ser 

sujeitarem-se a condições desumanas de trabalho, quando buscam uma oportunidade de 

sobrevivência. Os segundos, para não caírem no primeiro grupo, acabam submetendo-se 

a regras impostas pelo mercado de trabalho. “Ruim com ele, pior sem ele”, um dos 

jargões disseminados pelo senso comum da banalização da violência. 
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Em muitas empresas, denunciam-se casos de sofrimento humano no trabalho, 

que ultrapassam a linha da normalidade, tais como doenças físicas (LER – Lesões por 

Esforços Repetitivos, gastrites, úlceras, infarto etc), doenças psicossociais (depressão, 

dependência química, TOC – Transtorno Obsessivo Compulsivo etc) e acidentes de 

trabalho, que invalidam e/ou matam milhões de pessoas, anualmente.  

Em regiões urbanizadas, várias organizações podem fomentar situações 

degradantes de trabalho. Quando modos perversos de gestão seduzem ou forçam os 

indivíduos a suportarem sobrecargas do trabalho acima dos limites, tais profissionais 

podem adoecer ou até mesmo morrer, por conta de ambientes doentios e precários das 

relações de trabalho. 

 Para lutar contra esse sofrimento psíquico, os trabalhadores lançam mão de 

estratégias defensivas. Individuais e coletivas. Para fazer a manutenção da aparente 

normalidade, na medida em que não se pretende sofrer, os trabalhadores podem negar a 

realidade, fechando os olhos ao seu próprio sofrimento e ao sofrimento alheio. 

Entende-se por estratégias defensivas um recurso construído pelos trabalhadores 

para minimizar a sensação de sofrimento que o trabalho provoca, uma espécie de 

barreira para impedir o sofrimento e proteger o sujeito. A negação e a racionalização 

são os mecanismos mais frequentes. A negação é um tipo de defesa adaptativa, onde há 

negação do sofrimento e submissão ao discurso da organização. Mas a negação pode ser 

também uma defesa explorada, que funciona como uma espécie de se deixar explorar 

para aumentar a produção. Ao passo que a racionalização pode ser uma defesa de 

proteção, onde o sujeito tem modos de pensar, agir e sentir para compensar situações 

vivenciadas (MORAES, 2013).  

  No meio rural, nos casos clássicos de trabalho escravo contemporâneo, os gatos 

fazem falsas promessas a sujeitos pobres, em busca de sustento para suas famílias 

(COELHO, 2000). De um lado, os recrutadores racionalizam a enganação, para 

sustentar o seu “trabalho”; de outro, os recrutados precisam acreditar nessa falsa 

promessa, para se manterem na relativa saúde. No meio urbano, a eufemização das 

relações de trabalho não só oculta o significado de “colaborador” na perspectiva de mais 

alienação do trabalhador, para doar-se, mesmo que sob pena de adoecer, mas pelo 
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sentido perverso que deturpa (VIEIRA; NOGUEIRA, 2013). O mal passa-se por bem. 

Colaborar passa a significar contribuir com a demissão em massa, com as injustiças 

sociais, com a administração do medo, sem peso na consciência ou sem sentimento de 

culpa (GAULEJAC, 2008; DEJOURS, 2006).  

 A precarização das relações de trabalho faz parte do barateamento dos custos de 

produção. Nas organizações chamadas de competitivas, os trabalhadores são forçados a 

aceitar desrespeito a direitos trabalhistas. Nesse caso, a jornada exaustiva pode ser uma 

condição tanto imposta pelo empregador, quanto autodoação do dito colaborador. 

Diante de um contingente significativo de desempregados, há muitos que entram no 

processo seletivo, cientes das condições degradantes.  

 O discurso e as práticas de escravidão contemporânea perpassam também o que 

denominamos, nesse texto preliminar, de currículo oculto da formação de trabalhadores 

de diferentes áreas de conhecimento, inclusive da Educação. Nesse particular, a 

pesquisa de Reis (2017) aponta para indícios de analogia à escravidão, em programas de 

estágio do curso de Administração. Os estagiários podem ser capturados tanto por um 

discurso de servidão voluntária, quanto por políticas de gestão de pessoas, que podem 

banalizar carga horária muito acima da legislação. 

 Outro ponto importante a ser debatido, nesse simpósio, refere-se a poucas ou 

inexistentes ações de reconhecimento econômico e financeiro, para estagiários, quando 

estes tornam-se voluntários, tanto para obterem créditos acadêmicos, quanto para 

alimentarem uma esperança de futura efetivação.  

 Trabalho e Formação para o Trabalho: o Lado Oculto de Práticas 

Organizacionais Socialmente Aceitas como Escravidão Contemporânea. Esse é o título 

do simpósio que pretende fomentar o debate acerca da centralidade do trabalho na 

formação das subjetividades do mundo de hoje. Questiona-se, portanto, como os 

sujeitos poderão produzir um discurso libertário? Para sobreviverem ao universo 

precarizado das relações de trabalho acima descrito, trabalhadores, patrões, estagiários e 

demais atores da sociedade civil acabam desempenhando papeis simultâneos de vítimas 

e algozes da servidão involuntária ao Capital: ruim com ele, pior sem ele. Muitos 
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disputam, inclusive, processos seletivos concorridos, para terem a chance de pertencer à 

sociedade de consumo. 
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UM OLHAR DA PSICODINÂMICA DO TRABALHO SOBRE O TRABALHO 

DOCENTE: PRECARIZAÇÃO, INTENSIFICAÇÃO E PRAZER-SOFRIMENTO 

 

 

Carla Vaz dos Santos Ribeiro - Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 

Denise Bessa Léda - Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 

Eduardo Pinto e Silva - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSCar); 

Janine Kieling Monteiro - Universidade Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) 

 

Tendo como referência as transformações do século XX na economia mundial, 

no Estado e nas políticas educacionais, o presente Simpósio pretende abrir espaços de 

reflexão e debate sobre processos de subjetivação engendrados por esses 

acontecimentos no trabalho docente. Partimos do trabalho como categoria central de 

análise, tomando como base contribuições da Psicodinâmica do Trabalho e suas 

interfaces, para investigar cotidiano laboral do professor na educação superior, 

fortemente marcado pela mercantilização e modelo gerencialista. Para tal, apresentamos 

quatro estudos que buscam, a partir de contextos distintos, articular discussões sobre o 

processo de precarização, intensificação e prazer-sofrimento no trabalho docente.  

Iniciamos com pesquisa desenvolvida pela professora Janine Monteiro 

(UNISINOS) sobre prazer e sofrimento no trabalho docente do ensino superior privado; 

seguida da apresentação dos estudos do professor Eduardo Pinto (UFSCAR), relativos a 

malversação do reconhecimento no trabalho docente precarizado e intensificado; na 

sequência, professora Denise Bessa (UFMA) levanta reflexões sobre dinâmica prazer-

sofrimento no trabalho de professores-gestores em instituições públicas de educação 

superior e, por fim, professora Carla Vaz (UFMA) discute repercussões do processo de 

aposentadoria na subjetividade de docentes de  instituição federal de ensino superior. 
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“ 

Ou você ama o que faz ou não aguenta o tranco”: Prazer e sofrimento no trabalho 

docente do ensino superior privado do Rio Grande do Sul 

 

No contexto do ensino privado, as demandas dos professores têm aumentado e a 

autonomia tem diminuído. Cada vez mais as decisões sobre atividades e projetos 

pedagógicos são impostas pela organização. Dentro do contexto de neoliberalismo e 

mercantilização da educação, tornou-se difícil ser um educador “genuíno”. Há uma 

pressão, das instituições do ensino privado, de resultados concretos, mensuráveis e 

imediatistas. Além disso, alunos e pais pressionam pela aprovação e obtenção do 

diploma, contribuindo para diminuição de um ensino de qualidade. Outros fatores de 

risco para a saúde mental do professor no ensino privado são: medo de demissão e 

pressão constantes, surgindo aumento da variedade e carga de atividades que devem ser 

exercidas, que transcendem cada vez mais o ato de dar aula, exigindo novas 

competências e responsabilidades (GUARESCHI, GUARESCHI; GENRO, 2013). 

Diante disso, pesquisas têm apontado aumento do adoecimento mental no trabalho 

docente. É importante buscar avaliar a dinâmica relação homem/trabalho, que se dá pelo 

conflito básico entre singularidade do trabalhador e organização do trabalho, que pode 

gerar vivências de prazer e sofrimento (DEJOURS, 2004).  

A partir disso, esta pesquisa teve por objetivo investigar vivências de prazer e de 

sofrimento associadas à docência no ensino superior privado no Rio Grande do Sul 

(RS). Os dados foram extraídos de um estudo misto (parceria entre SINPRO/RS, 

SINPRO NOROESTE, SINPRO Caxias e UNISINOS) no qual participaram 450 

professores de diferentes universidades privadas do RS. A coleta de dados envolveu um 

questionário on-line e uma entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados por 

meio de estatísticas descritivas e análise de conteúdo. Como resultados destacam-se as 

vivências de prazer: realização profissional, sentido atribuído ao trabalho docente, 

desafios de estar em constate aprendizagem e reconhecimento dos alunos. Nas vivências 

de sofrimento foram apontadas: jornada intensa e sobrecarga de trabalho, gerando 

esgotamento emocional, competitividade entre colegas, problemas com gestão, falta de 

autonomia e de protagonismo, ocasionando adoecimentos físicos e mentais relacionados 
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ao labor. Aponta-se necessidade de intervenções voltadas para melhorias na organização 

do trabalho docente, bem como maior apoio, valorização e autonomia para os 

professores desse contexto. A partir da pesquisa, foi desenvolvida cartilha informativa 

para professores do ensino privado, objetivando auxiliá-los na identificação do 

adoecimento mental e potencializar a promoção de saúde mental. 

 

A malversação do reconhecimento no trabalho docente precarizado e intensificado 

 

Objetiva-se analisar paradoxos, impasses e (im)possibilidades do 

reconhecimento no/do trabalho. Consideram-se as capacidades de autonomia, 

inventividade e criatividade do trabalhador para além do que lhe é imposto e prescrito. 

O reconhecimento do e no trabalho se entrelaça à discussão de diferentes possibilidades 

e impedimentos à autonomia do trabalhador frente aos modelos organizativos e às 

políticas de avaliação de desempenho que permeiam instituições públicas e privadas, 

sob o primado do gerencialismo. Apresentamos dados de duas pesquisas de doutorado 

(RUZA, 2017; SAMPAIO, 2017) e uma de pós-doutorado (SILVA, 2015; SILVA; 

MANCEBO, 2014). Articulamos as análises aos seguintes eixos: trabalho, sociabilidade 

e subjetividade; malversação do reconhecimento; sofrimento-prazer; intensificação e 

precarização do trabalho.  

A pesquisa de pós-doutorado (SILVA, 2015; SILVA; MANCEBO, 2014) partiu 

do pressuposto de que a expansão da universidade, sob a égide da racionalidade 

instrumental, impingia uma sobrecarga de trabalho, levando a questionamentos sobre o 

prazer-sofrimento, ocorrência de adoecimento, estratégias defensivas e formas de 

resistência política. Identificou-se intrincados processos de sofrimento-prazer no 

trabalho relacionados ao estranhamento diante de relações de trabalho competitivas, 

individualismo exacerbado, formas de avaliação do trabalho heterônomas e condições 

precárias e intensas de trabalho. O adoecimento no trabalho foi identificado com 

prevalência dos distúrbios de humor e de afetividade. O sofrimento foi relacionado aos 

impedimentos dos ideais ético-políticos dos professores. Ruza (2017) analisou a 

sedução da gestão institucional, partiu da compreensão de que o reconhecimento assume 



 
 

40 

um papel central na construção de sentido e na conversão do sofrimento em prazer no 

trabalho. As expectativas de excelência e de alta performance no trabalho, porém, 

encontram entraves e engodos ao efetivo reconhecimento. Sob os auspícios da 

manipulação da subjetividade o prazer se aprisiona em uma forma agressiva senão 

fetichizada. Observou-se a malversação da psicodinâmica do reconhecimento. O desejo 

em fazer carreira e a persecução do ideal de excelência acadêmica tende a fazer com 

que o docente recaia nas armadilhas dos modelos de gestão avessos à autonomia e ao 

real sentido do trabalho. Sampaio (2017) analisou a precarização do trabalho do docente 

universitário do Curso Pedagogia da modalidade à distância do Programa Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). A des-efetivação da identidade foi um 

aspecto relacionado à precariedade e precarização do trabalho. Novamente uma 

malversação do reconhecimento.   

Conclui-se que precarização-intensificação do trabalho engendra unidade 

contraditória de prazer-sofrimento, na qual o reconhecimento é colocado em suspenso, 

quando não des-efetivado ou fraudado. A sociabilidade produtiva acarreta limites à 

subjetividade refratária aos ditames instrumentais. O sofrimento prevalece. Estratégias 

defensivas são frágeis. O ser social professor fica sempre sob a espreita de um universo 

laboral que mais o impede do que o liberta. E que forja, como escudo frágil, cisões 

normopáticas e processos patogênicos tão silenciados quanto insidiosos.  

 

Reflexões sobre a dinâmica prazer-sofrimento no trabalho de professores-gestores 

em instituições públicas de educação superior 

 

As instituições públicas de educação superior têm vivido nas últimas décadas um 

processo de reestruturação organizacional focado na otimização de recursos humanos e 

materiais e no aumento de produtividade. Não são levadas em consideração as 

especificidades de uma instituição pública de ensino e nem são tomadas medidas 

básicas, como: melhoria das condições estruturais dos campi e nomeação de servidores 

em número suficiente para suprir o aumento da demanda de serviços. É a expansão com 

precarização e intensificação, visando prioritariamente elevar o número de vagas 
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ofertadas na graduação e pós-graduação stricto-sensu e indicadores de produtividade, 

deixando de resolver a contento problemas históricos.  

Os professores que estão ocupando cargos de gestão desempenham atividades 

como: ministração de aulas, orientação de monografias, dissertações e teses; produção 

de artigos e livros; participação em editais de financiamentos; composição de comissões 

e bancas, além de lidar com as demandas pertinentes à gestão. Enfim, vivenciam um 

cotidiano permeado por uma ideologia produtivista e competitiva, cada vez mais 

atrelado a princípios de flexibilidade, polivalência e empreendedorismo. 

Todo esse contexto pode deixar marcas profundas na vida dos trabalhadores. 

Como destacam Ribeiro e Leda (2016, p. 12): “O desdobramento desse ritmo frenético, 

tão característico do modelo gerencialista, pode ser identificado no aumento de: 

problemas vocais, pressão arterial, cardiopatias, exaustão física, enxaqueca, estresse, 

burnout, depressão, e outros agravos psíquicos e psicossomáticos. ”  

Comunga-se nessa pesquisa do entendimento de que a saúde não é um estado 

permanente e estável, mas um processo ininterrupto de conquistas e está na interface 

direta com o trabalho. Dejours (2004) considera o trabalho como isento de neutralidade. 

Quando o indivíduo está em atividade de trabalho há um investimento psíquico na 

mesma, na medida em que as situações vivenciadas misturam prazer e sofrimento 

constantemente. 

Apresenta-se aqui um estudo, em fase inicial, que está sendo desenvolvido em 

três instituições públicas de educação superior no Maranhão, cujo objetivo é analisar o 

trabalho de professores-gestores e as implicações das atividades docentes e da gestão 

acadêmica para a saúde e subjetividade desses trabalhadores. 

 

As repercussões do processo de aposentadoria na subjetividade de docentes de uma 

instituição federal de ensino superior 

 

O aumento da longevidade e consequentemente do número de idosos é um 

fenômeno internacional, presente também no contexto brasileiro. Segundo estimativas, 

em 2020, a expectativa de vida no Brasil ultrapassará os 75 anos, com 34 milhões de 
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pessoas com 60 anos ou mais (FRANÇA; SILVA; BARRETO, 2010). Com isso, cresce 

também o número de pessoas que poderão se aposentar e usufruir uma nova fase da 

vida, não necessariamente atrelada ao tempo de trabalho. Zanelli, Silva e Soares (2010, 

p.23) discutem impacto da aposentadoria como ruptura de um cotidiano de trabalho 

constituído por “regras, horários, atividades e interações sociais que são dispostas conforme 

as exigências que as tarefas impõem”. Com isso, a mesma representa necessidade de 

“reestruturação de vida” do trabalhador que ocupou um papel produtivo na sociedade por 

um período longo da trajetória, e, que o perde, sendo deslocado para o lugar da inatividade.  

Nessa direção, a aposentadoria para o docente de ensino superior traz mudança de 

um tempo de trabalho atravessado por um ritmo intenso para um tempo ocioso. Não há mais 

a demanda constante por uma gama de obrigações que tornavam o seu tempo exíguo. O 

docente de uma instituição federal de ensino superior que se aposenta passa a ocupar um 

lugar na sociedade muito diferente daquele ocupado enquanto um servidor ativo. 

O presente estudo desenvolvido por um grupo constituído por docentes, mestres, 

alunos graduandos e mestrandos da Universidade Federal do Maranhão, analisa as 

repercussões do processo de aposentadoria na subjetividade de docentes de uma instituição 

federal de ensino superior. A referida pesquisa, iniciada em setembro de 2016, adota 

proposta teórica-metodológica apoiada na abordagem conceitual da Psicodinâmica do 

Trabalho e da Psicologia Sócio Histórica, com base no referencial do materialismo 

histórico-dialético. Cabe informar que o projeto de pesquisa em questão inclui pesquisa 

empírica e as entrevistas com docentes já foram iniciadas. 
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICODINÂMICA E CLÍNICA DO TRABALHO PARA 

A COMPREENSÃO E PARA INTERVENÇÕES EM ASSÉDIO MORAL NO 

TRABALHO 

 

 

Lis Andrea Pereira Soboll - Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Janine Monteiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

 

O assédio moral tem se apresentado como uma importante problemática no 

cotidiano do trabalho no contexto brasileiro. Este texto apresenta a síntese de duas 

miniconferências. A primeira, ministrada pela Profa. Lis Soboll, contempla uma 

atualização da compreensão do assédio moral, com análises ampliadas a partir dos 

aportes teóricos da Psicodinâmica do Trabalho e da Psicossociologia. Apesenta também 

princípios e estratégias básicas para intervenção nestes casos. A segunda 

miniconferência, apresentada pela Profa. Janine Monteiro, aborda o assédio moral no 

contexto de instituições públicas buscando problematizar algumas questões que têm 

contribuído para o assédio moral e a banalização do mal. Traz como ilustração dados de 

uma pesquisa desenvolvida sobre o Assédio Moral no contexto no serviço público 

brasileiro no âmbito do judiciário.  

 

Atualização da compreensão sobre o assédio moral 

O assédio moral, discutido no Brasil nestes termos desde 2000, apresenta duas 

diferentes perspectivas ou abordagens na forma de entender, conceituar e intervir: uma 

tradicional (da vítima-agressor) e outra psicossocial (VIEIRA; LIMA; LIMA, 2012).  

A abordagem tradicional ou a perspectiva da vítima-agressor tende a explicar e a 

buscar soluções para o assédio moral no âmbito psíquico e individual. Encontramos 

como principal referência a psiquiatra francesa Marie France Hirigoyen, vitimóloga, que 

localiza o assédio moral como um problema entre uma vítima e um agressor claramente 

definidos, sempre intencional, decorrente de conflitos de personalidades ou perfis 

individuais, sendo o trabalho apenas o espaço no qual este conflito se evidencia. O 

assédio moral é considerado um problema antiético, relacionado a uma falta moral, 

avaliado a partir do que é aceitável ou não em sociedade.  
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Nesta perspectiva, os estudos abordam o perfil psicológico da vítima e do 

agressor, as fases do assédio moral, os comportamentos típicos e as repercussões na 

saúde.  Esta teoria foi elaborada a partir do atendimento das vítimas, se restringindo a 

um olhar voltado para o sujeito individual hostilizado. A denúncia e a judicialização são 

apontadas como principais formas de enfrentamento, além dos tratamentos psicológicos 

e psiquiátricos individuais.  

  A abordagem psicossocial, por sua vez, entende que o assédio moral tem origem 

na forma de organização do trabalho e da sociedade, associado a fatores individuais e 

relacionais. Fundamentada na sociologia crítica do trabalho e também na psicodinâmica 

do trabalho, entende-se que o assédio moral pode acontecer de forma pessoalizada ou, 

ainda, a violência pode ser expressa por meios institucionalizados, a exemplo de 

políticas e práticas organizacionais. As pesquisas, na perspectiva psicossocial, centram a 

análise da organização do trabalho e da sociedade que solicitam, favorecem ou 

permitem as práticas de assédio moral, as quais são decorrentes da articulação de fatores 

de ordem individual, grupal, organizacional e social. Além disso, os estudos evidenciam 

a importância de transcender a análise individual e a perspectiva vítima-agressor.  

Entende-se na abordagem psicossocial que o assédio moral não é um problema 

individual, mas uma situação de conjunto orquestrada pela organização do trabalho, que 

define os limites das interações humanas neste contexto. Fatores individuais, grupais e 

da sociedade também interferem nos processos de assédio moral. Entretanto, entende-se 

que as pessoas serão agressivas ou colaborativas na medida em que sua personalidade 

encontrar espaços de expressão nos limites e na estrutura dados pela organização 

(Soboll, 2008). A teoria Psicodinâmica do Trabalho é um dos referenciais teóricos que 

sustenta a compreensão do assédio moral na perspectiva psicossocial e a análise da 

violência como uma forma de cronificação e patologização das estratégias defensivas do 

individualismo e da normopatia, mobilizadas diante das contradições da organização do 

trabalho. Devido ao seu modo de funcionar a organização pode pôr em ação formas de 

gerenciamento que favorecem o assédio moral e que suscitam nos trabalhadores 

comportamentos perversos, agressivos, de exclusão e de ostracismo (DEJOURS, 2000; 

GAULEJAC, 2007; SOBOLL, 2008). Portanto, qualquer análise ou proposta de 
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intervenção na perspectiva psicossocial deve necessariamente envolver a forma de 

organização do trabalho, incluindo as políticas de gestão de pessoas. Também a 

psicodinâmica do trabalho tem inspirado intervenções diferenciadas nestes casos, 

conforme abordado a seguir.  

 

Princípios e estratégias básicas para intervenção 

 

Os princípios e as estratégias de intervenção que serão apresentados foram 

sistematizados como resultado de experiências de consultoria externa, desenvolvido 

majoritamente em empresas ou órgãos públicos. Seu caráter compartilhável pauta-se na 

apresentação de princípios e de estratégias norteadoras e válidas em qualquer realidade, 

enquanto alertas e elementos inspiradores de ação (não como soluções definitivas e 

generalizáveis em qualquer realidade). A teoria e o método da psicodinâmica do 

trabalho são referenciais centrais inspiradores para estas práticas.  

Destacam-se quatro princípios para o estabelecimento de intervenções em casos 

de assédio moral, tratados em detalhes em Soboll (2017): 

1. É primordial o reconhecimento de que o assédio moral é um problema real no 

cotidiano do trabalho contemporâneo e passível de ocorrer em qualquer realidade.  

2. Faça a melhor intervenção possível, no espaço de ação que se tem. As 

intervenções precisam sair dos modelos ideais que cabem tão perfeitamente nos projetos 

e até nos esquemas conceituais e acadêmicos. Precisamos de ações reais nos espaços 

vitais e viáveis para que a transformação da realidade aconteça. 

3. Considerar as condições da realidade, a partir de um diagnóstico organizacional 

e da identificação dos espaços de ação existentes. 

4. As intervenções de combate ao assédio moral precisam priorizar a promoção da 

dignidade no trabalho e, se possível, a transformação da forma de organização do 

trabalho. Recomenda-se ações que transcendam a abordagem dos comportamentos 

negativos de assédio, procurando dar ênfase à potencialidade das relações no trabalho 

para serem fonte de reconhecimento, prazer e saúde. O objetivo das políticas de 

combate ao assédio moral devem estar centradas não na busca de culpados, mas na 
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construção de soluções e alternativas que promovam reconhecimento e  dignidade no 

trabalho.  

Considerando esses princípios podemos elencar, em linhas gerais, algumas ações 

possíveis no combate ao assédio moral, sistematizadas a abaixo e detalhadas em Soboll 

(2017), a partir dos seus objetivos prioritários: 

 Estratégias de sensibilização: cartilha, palestras, vídeos, eventos, cursos, 

capacitação técnica 

 Estratégias de regulamentação: código de ética ou de conduta, divulgação das 

leis e normas vigentes 

 Estratégias de gerenciamento: consultoria interna, ouvidoria das relações no 

trabalho, gestão das informações, estratégias disciplinares, comitê de ética, apoio 

aos envolvidos 

 Estratégias de transformação da realidade: mudanças na organização do trabalho  

 

Todas as estratégias apresentadas aqui, associadas a outras tantas, se configuram 

como importantes ferramentas de combate ao assédio moral, recomendadas desde que 

adequadas à realidade de cada organização e quando instaladas com propósitos reais de 

promoção de uma cultura de respeito no trabalho. Destaca-se isso, tendo em vista que, 

por mais bem elaborada e estruturada uma intervenção, esta pode ser apenas uma 

estratégia de gerenciamento de impressão, destinada a criar uma imagem de que há uma 

preocupação e um esforço organizacional para o combate ao assédio e a promoção de 

uma cultura de respeito quando, de fato, pode haver apenas uma preocupação com a 

imagem, com os custos e com problemas trabalhistas. Estes alertas também são válidos 

na realidade do trabalho no serviço público. 

 

Assédio moral no contexto de instituições públicas 

 

O Assédio Moral (AM) no trabalho apresenta-se como um processo sistemático 

de hostilização e, comprovadamente, causa impacto na vida e na saúde do trabalhador. 

Além disso, observa-se que estas consequências transcendem prejuízos causados às 

vítimas, ocasionando também efeitos negativos para família do assediado, para 

organização e para sociedade (BARRETO; HELOANI, 2011; SOBOLL, 2008). As 
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organizações públicas têm sido foco de mudanças e reestruturações, que seguem a 

lógica de gestão e concepção de trabalho neoliberal e capitalista. Essas alterações 

favoreceram o foco produtivista, a intensificação do trabalho, as pressões por resultados, 

a competição e o AM no trabalho, impactando no sofrimento e adoecimento dos 

trabalhadores (GUIMARÃES, 2009). 

Destaca-se que, no setor público, trabalhadores são protegidos da demissão; por 

isso, o assédio pode durar anos, e geralmente é motivado por disputa de poder. Estudos 

nesse âmbito acrescentam como fatores que contribuem para a sua ocorrência: normas 

no plano de carreira, sistema de avaliação funcional vigente, rigidez hierárquica, tipo de 

liderança/gestão, existência de conflitos não resolvidos, tarefas mal distribuídas e 

monótonas, inadequação ou falta de treinamento para o exercício de atividades 

(CORDEIRO, 2009; MATTOS et al., 2009).  

Em pesquisa recente no serviço público no âmbito judiciário do Sul do Brasil, 

desenvolvido pela Profa Janine Monteiro (UNISINOS), foram identificadas algumas 

das características citadas acima, tais como: uma organização do trabalho abalizada pelo 

controle, autoritarismo, burocracia e pressão por resultados; falta de critérios e 

capacitação na gestão de pessoas, caracterizando uma gestão perversa e rígida. Também 

foi evidenciado um regime de metas abusivo e nocivo à saúde. Nos servidores 

assediados destacou-se a submissão e a servidão, com uso de estratégias defensivas 

individuais como negação e racionalização para suportar as pressões e a perversidade no 

trabalho. Além disso, foi percebido o uso de estratégias defensivas coletivas, como a 

banalização do mal e o pacto do silêncio perante as situações de AM. Foram observadas 

consequências nocivas à saúde, tanto em servidores assediados como naqueles que 

testemunharam o AM. A instituição estudada não tem nenhuma ação para a prevenção, 

combate ou encaminhamento frente ao AM, evidenciando-se a necessidade urgente de 

intervenções voltadas para isso. 
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CLÍNICA DO TRABALHO E DA AÇÃO: EXPERIÊNCIAS NO AMAZONAS E 

NO RIO DE JANEIRO 

 

Rosângela Dutra de Moraes – Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Soraya Rodrigues Martins - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Suzana Canez da Cruz Lima – Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

O objetivo é discutir a prática e as singularidades da Clínica do Trabalho e da 

Ação da experiência do Laboratório de Psicodinâmica e do Trabalho da Universidade 

Federal do Amazonas e do Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense de 

Rio das Ostras. 

Na experiência do Laboratório de Psicodinâmica e do Trabalho da universidade 

Federal do Amazonas foram realizadas doze pesquisas com a metodologia dejouriana, 

com diferentes coletivos de trabalhadores: professores (ensino fundamental e superior), 

técnicos administrativos de instituições de ensino superior, servidores do judiciário 

(oficiais de justiça, servidores de vara criminal e de juizado especial), profissionais de 

saúde (CAPS), industriários adoecidos por LER/DORT‟s, trabalhadores do sistema 

socioeducativo (professores e socioeducadores), e trabalhadores de uma empresa de 

logística. 

No processo da clínica, o que parece comum a todos os coletivos é a ampliação 

da consciência do sofrimento, que se manifestando na fala, com o avanço das sessões. 

Nas sessões iniciais, a fala do sofrimento predomina amplamente. A sobrecarga, as 

pressões e dificuldades na dinâmica das relações (com chefes, pares e usuários) são os 

principais agravantes de sofrimento. A desvalorização e as queixas de não 

reconhecimento também foram reiteradamente mencionadas, mostrando que o 

reconhecimento, que poderia contribuir para a transformação do sofrimento, é pouco 

presente; sua ausência é um dos agravantes de sofrimento.  

Passadas algumas sessões, a mobilização do coletivo se manifesta a partir de 

sugestões para alterar o que agrava o sofrimento. Todavia, a dificuldade encontrada em 

quase todas as pesquisas foi a efetiva passagem da fala à ação. As ideias que sinalizam 

mudanças na organização do trabalho parecem se endereçar aos pesquisadores, 
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solicitando ao “outro”, “de fora”, que seja o porta-voz, que leve as queixas e 

solicitações à hierarquia. Esta solicitação é manejada no sentido de implicar os 

participantes, perguntando o que eles podem fazer, a fim de levá-los a buscar as 

alternativas, apresentar suas demandas às chefias, propor intervenções para mudar 

aquilo que, na organização do trabalho, agrava o sofrimento.  

Concluindo, a clínica do trabalho é aplicável e se mostra como uma intervenção 

importante para muitos coletivos. Todavia, em outras situações a clínica do trabalho não 

se mostra viável, quer por não configurar a demanda oriunda dos trabalhadores, quer 

por dificuldades para construir um coletivo, conseguir liberação dos trabalhadores para 

as reuniões, em meio à sobrecarga; ou por limites institucionais. Em alguns casos se 

propõe a escuta individual, ou ainda a realização de oficinas temáticas, voltadas para a 

escuta qualificada do sofrimento, que se mostram alternativas possíveis para acolher o 

sofrimento do trabalho e promover a saúde do trabalhador. 

Junto ao curso de Psicologia da UFF de Rio das Ostras organizou-se um grupo 

de pesquisa em psicodinâmica e clínica do trabalho congregando graduandos de 

psicologia nas atividades de pesquisa, extensão e de práticas de estágio curricular em 

clínica do trabalho, que têm como objetivo, o desenvolvimento de ações de atenção à 

saúde dos trabalhadores da região com a criação de diferentes dispositivos de escuta 

clínica (individual e em grupo). Essas ações possuem como referência os estudos atuais, 

os processos de subjetivação na contemporaneidade e a centralidade do trabalho nas 

formas de vida e nos processos de saúde e adoecimento, com contribuições de 

conhecimentos da psicodinâmica do trabalho, psicanálise, psicologia institucional, 

psicoterapia breve e de outros autores brasileiros, destacando que frente às diferentes 

realidades revelam-se diferentes práticas, cujo grande desafio é construir dispositivos 

técnicos, éticos e políticos específicos sem distanciar-se dos princípios e do propósito de 

analisar (pesquisa ação) a dinâmica entre a organização do trabalho, o sofrimento e a 

saúde mental. As ações propriamente ditas podem ocorrer nas dependências do SPA-

UFF/RO e em outras instituições parceiras mediante as ações coletivas acordadas, 

incluindo a prática de entrevistas (individuais ou coletivas) de acolhimento de demandas 

e intervenções clínicas individuais e em grupo tais como oficinas de escuta clínica e 
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gestão de estresse, roda de conversa e sessões coletivas em clínica do trabalho. As ações 

desenvolvidas como práticas do estágio caracterizam-se pela implantação e construção 

de espaços de escuta clínica qualificada, tanto na modalidade individual como coletiva. 

Nas intervenções o uso do método clinico privilegia a escuta clínica qualificada 

mediante a fala dos trabalhadores, apoiada também na supervisão semanal com 

discussão ampliada junto ao coletivo de estagiários pesquisadores. 

 Nas ações coletivas, as articulações das contribuições da psicanálise de grupos, 

da análise institucional e da psicodinâmica do trabalho, auxiliam na compreensão do 

processo grupal e no manejo da dinâmica inconsciente das relações e processos 

intersubjetivos grupais e institucionais das situações de trabalho (Martins &Mendes, 

2012; Martins, 2015). Na construção da clínica psicodinâmica do trabalho, temos usado 

como dispositivo clinico o formato de oficinas de escuta das vivencias no trabalho. 

Nessas oficinas, agregamos o uso de técnicas expressivas como instrumentos de 

mediação para mobilização da expressão do vivido, promoção da circulação da palavra 

no espaço coletivo de discussão. O Coletivo protagoniza seus problemas e suas 

demandas. A objetivação do vivenciado subjetivo das situações de trabalho se dá pelo 

uso da linguagem escrita, no relatório final validado pelo coletivo, configurando-se em 

um movimento de ação de interlocução para fora do próprio coletivo junto aos gestores 

e outras pessoas envolvidas. Dentre os coletivos pesquisados estão profissionais de 

educação, estagiários de nutrição e sócio- educadores. 

Durante 2015/16 foram realizadas ações coletivas de promoção e prevenção à 

saúde em seis escolas municipais, abarcando aproximadamente 120 profissionais da 

educação do ensino fundamental. Em cinco escolas a clínica do trabalho se deu com: a) 

acolhimento e analise de demanda (observação, entrevistas); b) sessões coletivas na 

forma de “oficinas de escuta clínica e gestão de estresse”; c) produção de relatório final 

validado pelo coletivo, e) devolutiva junto aos gestores e trabalhadores. Na sexta escola, 

após a primeira etapa de acolhimento e analise de demanda, foram realizadas apenas 

duas rodas de conversa sobre as repercussões da violência no ambiente escolar. Dentre 

os resultados destacamos no trabalhar a intensificação e precarização do trabalho 

docente, aliada ao aumento da violência no ambiente escolar em suas diferentes formas 
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com repercussões na saúde e na convivência familiar. Os laços de cooperação entre os 

profissionais de educação configuram-se como baluartes da proteção à saúde dentro 

desse contexto.  Junto ao curso de Nutrição da UFRJ (Macaé) durante o estágio 

curricular em clínica médica, já participaram 30 graduandos, distribuídos em cinco 

Oficinas de escuta clínica, com três encontros cada.   Essas oficinas têm possibilitado 

um espaço coletivo de discussão, promovendo uma reflexão mobilizada e crítica acerca 

do trabalho real do nutricionista, as dificuldades relacionadas ao ambiente hospitalar, 

em particular questões relacionadas a invisibilidade do seu trabalho, as relações sócio 

profissionais e sentimentos em relação da morte do paciente. 

Nas práticas acima relatadas o regate e fortalecimento dos laços de cooperação 

tem se revelado como um dos caminhos privilegiados para resistir a dominação, 

configurando-se como condição necessária para o efetivo investimento do coletivo na 

reorganização do trabalho real. 

Dentre as ações desenvolvidas no Curso de Psicologia da UFF de Rio das Ostras 

é desenvolvido também um projeto intitulado “Escuta clínica para os servidores 

readaptados ou em situação de sofrimento do município de Rio das Ostras”. Esta escuta 

pretende oferecer um espaço no qual trabalhadores interessados, especialmente aqueles 

em regime de readaptação, possam compartilhar vivências de sofrimento relacionadas à 

situação de trabalho, favorecendo assim um processo de reflexão sobre este mal-estar, 

produzindo a possibilidade criar novos sentidos e estratégias de promoção de saúde, ou 

seja, formas de enfrentamento às adversidades vivenciadas no cotidiano de trabalho que 

acabam por gerar repercussões na vida familiar e social. 

A Psicodinâmica do Trabalho é o principal referencial teórico adotado nesta 

atividade. Para a realização desta escuta clínica na modalidade individual conta também 

com o apoio da Psicoterapia Breve especialmente nas seguintes premissas: iniciativa 

pessoal do terapeuta, planejamento, focalização e flexibilidade como parâmetros para a 

estratégia clínica. 

Como afirma Lhulier (2015, p.3), queremos contribuir para “ampliar a potência 

de agir do sujeito sobre seu meio e sobre si mesmo”. Neste sentido, a clínica não decide 

pelo sujeito (o trabalhador que está sendo atendido), mas contribui para que ele possa 
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nomear e ressignificar seu sofrimento, fazendo escolhas éticas que o auxiliem na 

construção de novos modos de ser. Não é psicoterapia, mas possui efeitos terapêuticos. 

Este projeto iniciou suas atividades em 2014 e até o corrente ano foram 

atendidos um total 31 servidores. Estes atendimentos individuais ocorrem no SPA 

(Serviço de Psicologia Aplicada – UFF/ Rio das Ostras), que dispõe de toda a estrutura 

necessária. Os atendimentos são realizados semanalmente pelos estagiários, assim como 

a supervisão acadêmica, espaço onde os diferentes casos são discutidos e analisados em 

grupo. 

Encontramos nos relatos dos trabalhadores aspectos importantes que já têm sido 

analisados por outros pesquisadores (Merlo, Vaz, Spode, Elbern, Karkow, Vieira, 2004) 

sobre o processo de adoecimento e de readaptação profissional. Estes estudos indicam o 

quanto os indivíduos adoecidos expressam sentimentos de desvalia, insegurança quanto 

ao futuro profissional, medos e fantasmas, manifestações depressivas, associadas em 

geral a incorporação de toda uma ideologia de culpabilização individual. Consideramos 

que esta é a problemática central que tem se mostrado em nossas aproximações com 

esse grupo de trabalhadores. Esta ideologia sustenta uma matriz que individualiza e gera 

culpa no trabalhador em relação à compreensão de seu adoecimento. É uma ideologia de 

responsabilização dos trabalhadores por sua própria doença. Discursos ideológicos 

como estes contaminam o coletivo de trabalho com práticas de discriminatórias, 

podendo atravessar os muros do contexto de trabalho para os serviços de saúde e até 

mesmo para o âmbito familiar.  
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 Em Psicodinâmica do Trabalho, preconiza-se a centralidade do trabalho na vida 

dos sujeitos, ao se analisar os impactos da organização do trabalho no funcionamento 

psíquico, que se manifestam nos processos de saúde e doença (Mendes, 2007). Sendo 

assim, o trabalho possibilita tanto a construção da saúde mental na medida em que é 

fonte de realização pessoal e conquista da identidade quanto pode levar ao sofrimento 

psíquico e adoecimento físico e mental (Dejours, 2011). 

 Entretanto, apesar do estudo das relações entre homem-trabalho levar em 

consideração o contexto socioeconômico, permanecem pouco aprofundadas as relações 

entre trabalho e gênero. Evidencia-se ainda hoje o processo de negação e invisibilização 

de uma realidade experimentada pela condição de ser mulher em virtude da construção 

social das relações de gênero. 

 As relações sociais de gênero, fundamentadas no patriarcado, são assimétricas, 

hierarquizadas e desiguais (Nascimento, 2016). Uma tensão em torno da qual há 

dominação, exploração e opressão das mulheres (Kergoat, 2016). Essa conjuntura 

impacta e limita a atuação das mulheres no mundo do trabalho, em virtude da divisão 

sexual do trabalho. 

A divisão sexual do trabalho coloca as mulheres em situação de desvantagem, 

pois a forma de ingresso no mercado de trabalho, as oportunidades de emprego, os tipos 

e as condições de trabalho não são iguais para homens e mulheres. Trabalhos de tempo 

parcial, precarizados, situações de subemprego e desemprego são mais frequentes na 

atividade das mulheres (Falquet, 2016; Maruani & Meron, 2016). Nesse sentido, 
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conforme afirma Molinier (2013), o trabalho é sexuado e, por isso, as vivências de 

prazer e sofrimento, as estratégias, o processo saúde-adoecimento e as patologias devem 

ser analisados tendo em vista essa condição. 

Esse cenário gera uma série de consequências para as trabalhadoras em termos 

de sofrimento e adoecimento, como dores generalizadas no corpo, depressão, ansiedade, 

apatia, isolamento social, doenças de pele e cabelo, distúrbios alimentares, medo e 

insegurança, insônia ou sono excessivo, queda de produtividade (Leal, Antloga, Carmo 

& Moreira, 2017). 

Diante disso, se faz necessário discutir e compreender as questões relacionadas 

ao trabalho feminino. Verifica-se, por exemplo, que mulheres pesquisadoras nas 

universidades sofrem mais os efeitos da solidão e da falta de constituição do coletivo; 

tem maior dificuldade de ascensão profissional; ocupam poucos cargos de gestão; tem 

suas linhas de pesquisa desqualificadas; figuram como coadjuvantes quando trabalham 

com pesquisador homem (Leal, et al., 2017).  

Para a Psicodinâmica do Trabalho a organização do trabalho pode ser fonte de 

adoecimento psíquico que ocasiona um emudecimento dos trabalhadores. E, em se 

tratando das mulheres, há um agravamento das relações de poder, promovendo 

diferenças e menos espaços de fala do que os propiciados aos homens. Além disso, 

como o aspecto racial está atrelado a essa dinâmica de relações de poder, este exercerá 

papel fundamental na hierarquia social formada por essas relações. Desta forma, há a 

ocorrência de uma hierarquia de raça e gênero, onde corpos negros serão mais 

silenciados que os corpos brancos. 

Em uma perspectiva histórica, a inserção das mulheres negras no mercado de 

trabalho se deu de forma precária, caracterizada pelos trabalhos domésticos, tanto para o 

lar como para o comércio, como lavadeiras, quitandeiras, por exemplo. Ao serem 

trazidas para o Brasil, elas mantiveram a cultura de que o trabalho faz parte da 

construção de sua identidade, além de ter representado, para algumas, a conquista da 

própria liberdade (Xavier & Fontoura, 2013). Nesse sentido, o trabalho para a mulher 

negra e suas particularidades também devem ser objetos de estudo na perspectiva da 

Psicodinâmica do Trabalho. 
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Pensar e falar sobre o trabalho é mobilizar o sujeito para agir sobre o trabalho 

(Merlo & Mendes, 2009). Para tanto, faz-se necessário um espaço seguro e de escuta 

qualificada onde os sujeitos poderão colocar seus desejos, angústias e queixas.  

A Clínica do Trabalho propicia esse espaço, promovendo o pensamento 

reflexivo acerca da organização do trabalho e a relação entre trabalho e trabalhar, 

favorecendo a ressignificação do sofrimento e a mobilização subjetiva. Possibilita que a 

angústia e o adoecimento saiam do isolamento, dando vez e voz para sua queixa. 

Permite às mulheres o resgate de um lugar que frequentemente lhes é vetado nas 

organizações: o de protagonista. 

A clínica privilegia a fala não apenas pelo simples ato de escutar. Ela promove, 

sobretudo, o ensino do falar e escutar e um pensamento reflexivo acerca da organização 

do trabalho e a relação entre trabalho e trabalhar (Mendes & Araújo, 2012). Dessa 

forma, o sofrimento não seria uma patologia, mas sim uma alerta para que ações possam 

ser pensadas e colocadas em prática. “A clínica, então, promove o lugar da autonomia, 

criação e negociação: construção de estratégias saudáveis para mediar o sofrimento, 

ressignificá-lo e transformá-lo em vivência de prazer” (p. 22).  

Sob a ótica de gênero, evidencia-se ainda hoje o processo de negação de um 

contexto experimentado pela condição de ser mulher, quer seja pela possibilidade de 

vivência da maternidade, execução de grande parte das atividades domésticas, exclusão 

do mercado - especialmente formal - de trabalho, quiçá se negra, e particularmente na 

função de gestão do serviço público. Assim, este simpósio pretende abordar os 

fenômenos ligados às mulheres e trabalho; mulheres pesquisadoras; mulheres negras; 

gênero e gestão em órgão público; e, clínica do trabalho e empoderamento feminino. 

Sob uma perspectiva histórica acerca dos direitos das mulheres, apontam-se a 

seguir panoramas ilustrativos sobre a condição da mulher no mundo laboral 

eminentemente das últimas seis décadas aos dias atuais. Em meados do decêndio de 60, 

com a alteração do Código Civil, pôde-se às mulheres casadas adentrar ao mercado 

formal de trabalho sem a autorização do marido. Em período conseguinte, validou-se 

por instâncias jurídicas a possibilidade de ocorrência de estupro entre cônjuges. Surgem 

a partir daí políticas públicas com recorte de gênero, que em virtude de movimentos 
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sociais, deu-se em 1983, a criação do primeiro Conselho Estadual da Condição 

Feminina e a primeira Delegacia de Polícia em Defesa da mulher, em 1985, ambos em 

São Paulo. 

Após a Constituição de 1988, temáticas relacionadas à trabalho, violência, 

família e cultura começam a tomar força (Tosi, 2016). A autora retrata ainda que, 

segundo dados do IPEA, em 2015, após os avanços dos movimentos ativos de 

organizações não governamentais feministas, órgãos internacionais de direitos humanos 

e de setores acadêmicos, ocorreu a diminuição de 10% de casos de assassinatos contra 

mulheres no Brasil. Em 2003, formou-se a Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

órgão federal, para a defesa dos direitos das mulheres. 

Todavia, Tosi (2016) afirma que em maio de 2016, o Ministério das Mulheres, 

da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foi extinto e todos os outros ministérios 

sob o poder executivo passam a ser ocupados por homens. Assim, o país decaiu em 22 

posições no ranking internacional de igualdade de gênero. 

Dessa forma, paralelo aos avanços na legislação que pauta os direitos das 

mulheres, faz-se mister destacar as influências da formação cultural machista milenar na 

constituição de ser mulher na atualidade, em especial no universo organizacional. 

Ao âmbito do labor, especialmente sob a ótica da psicodinâmica do trabalho, 

destaca-se cruzamentos e delineamentos entre o que se exclui ao “dito feminino”, “dito 

masculino” e relações de poder.  De acordo com Schrank (1994), “... In most 

organizational settings, the male need to be in charge in the presence of females may be 

subtle”, revelando que o poder sob liderança das mulheres soa como ameaça e 

insegurança aos homens. O autor questiona ainda sobre a forma que mulheres gestoras 

são apoiadas e/ou sabotadas por homens que consideram seu poder ameaçado. 

Assim, embora as leis voltadas às mulheres se inovem, apreende-se que o 

comportamento masculino se mantém. Schrank (1994) retrata que quando há 

dificuldade do homem estar sob a condição de subordinado de uma mulher elucida-se 

conflitos e tensões por ele não ter o hábito de olhar sob a ótica “debaixo”. Atrações 

sexuais ainda definem lugares estereotipados às mulheres por serem “minadas 

deliberadamente‟ e por sua vez, estas se diminuem por falta de confiança. Destarte, 

http://www.spm.gov.br/
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ambos se “perdem” a tratar questões que lidam com mulheres em papéis de liderança, 

por não reconhecer características e atributos, rotulados como “passivos”, “ativos”, 

“femininos”, “masculinos” que qualifique gestoras, de modo a avaliá-las como 

competentes ou não.  

Menezes (2016) expõe caminhos que perpassam peculiaridades significativas 

sobre vivências de apropriação ou não da corporeidade experienciada pela mulher. 

Transformações biológicas que afetam as emoções e fazem parte do universo da mulher 

são invisibilizadas. A gestação, o ciclo menstrual, a menopausa, são exemplos de 

alterações que constituem mudanças inerentes ao curso hormonal e à construção da 

identidade da mulher. Estresse e somatização são gerados em concomitância a essas 

conjunturas sentidas em seu corpo.  Propagandas publicitárias que modulam o 

reconhecimento social, ao moldar a beleza alicerçada à medidas estéticas, 

“paradoxalmente” não inclui o trabalho para adquirir e manter tais protótipos, 

interferindo diretamente na própria assimilação da identidade a se sentir mulher. 
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1. ÀREA TEMÁTICA: 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

E PRAZER E SOFRIMENTO 

 

 

 

 

1.1 COMUNICAÇÃO ORAL 
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PRAZER-SOFRIMENTO NO TRABALHO INFORMAL: PESQUISAS 

REALIZADAS EM MANAUS/AM 

 

 

Angelina Paiva Pereira - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Josiane da Silva Maciel - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

O trabalho não se apresenta apenas em espaços formais, como escola, indústria, também 

acontece em espaços informais, embora nem sempre seja reconhecido como tal. A 

Psicodinâmica do Trabalho considera que o trabalho não é apenas desencadeador de 

sofrimento e doenças, mas também um mediador para a saúde mental. Nesta 

abordagem, o sujeito é visto com várias possibilidades e o caminho que conduz ao 

trabalho saudável é aquele que respeita a identidade/e em construção, favorece a 

cooperação, o reconhecimento e o espaço da fala. Serão apresentadas duas pesquisas 

que abordaram o trabalho informal desenvolvidas em Manaus-AM: Carvalho (2015), 

com a população de rua, e Cunha (2010), com os camelôs. O objetivo deste trabalho foi 

identificar a organização de trabalho dos grupos pesquisados, os agravantes de 

sofrimento, e por fim, as vivências de prazer/sentido do trabalho. O método utilizado 

deste trabalho foi a metanálise qualitativa, e para análise de dados a adaptação proposta 

por Moraes (2010) da Grounded Theory. Para os dois grupos não há uma organização 

de trabalho prescrita. Para a população de rua o local de trabalho é a rua, que também se 

caracteriza como moradia. Neste coletivo há uma disputa por espaços de trabalho, 

principalmente por serem públicos. Quando o morador adoece, pode perder aquele 

espaço conquistado. Costumam trabalhar vigiando e/ou lavando carros, e também 

vendendo artesanato, criado por eles mesmos. Os camelôs, por sua vez, têm local fixo 

de trabalho, bancas montadas nas calçadas, horários de trabalho definidos pelos próprios 

sujeitos e não possuíam outra atividade além de vender suas mercadorias. Os camelôs 

trabalhavam mais de 12 horas em único dia, incluindo finais de semana e feriados, além 

de épocas de alta temporada, como Natal. Em algumas situações, as refeições eram 

feitas no próprio local de trabalho. A respeito das vivências de sofrimento, tanto os 

moradores de rua quanto os camelôs, ficam expostos às condições climáticas (sol, 

chuva) além do barulho, calor intenso, poeira e também da vulnerabilidade à violência 

(roubo, agressões, tráfico, consumo de drogas, prostituição, entre outros). Os dois 

grupos pesquisados relataram: insegurança, impotência, medo, conflitos com os 

clientes, falta de cooperação entre colegas, a inexistência de direitos trabalhistas (FGTS, 

plano de saúde, aposentadoria, férias), falta de reconhecimento, desvalorização social e 

o preconceito por serem confundidos com bandidos. As vivências de prazer/sentido 

estiveram relacionadas à autonomia para organizar os horários de trabalho, ausência de 

sistema hierárquico e desenvolvimento de inteligência prática. A principal similaridade 

entre os grupos pesquisados é que ambos lidam diretamente com a possibilidade de 

liberdade na organização de trabalho. O real do trabalho se apresenta pelo fracasso e 

apesar da desvalorização social, os dois grupos buscam garantir a sobrevivência e, 



 
 

64 

quando conseguem ser reconhecidos como trabalhadores, conquistam o sentido para o 

sofrimento. 

 

SOFRIMENTO E PRAZER - UMA ANÁLISE PSICODINÂMICA DO 

TRABALHO PRISIONAL 

 

 

Jaqueline Oliveira Bagalho - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Thiago Drumond de Moraes - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

 

 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar o sofrimento psíquico resultante do 

confronto entre os inspetores de segurança prisional com a organização de trabalho e os 

processos intersubjetivos mobilizados por estes trabalhadores nas situações de trabalho. 

Como objetivos específicos, verificar de que forma a organização do trabalho contribui 

para a produção de sofrimento e/ou prazer, adoecimento ou risco para a saúde mental 

desses profissionais; buscar caracterizar as regras de ofício do trabalho do inspetor 

penitenciário, englobando as regras prescritas e reais de seu trabalho; compreender 

como vêm se operando as mobilizações subjetivas interpostas na dinâmica da 

organização do trabalho: a criatividade, a cooperação, a confiança, o reconhecimento e 

seus efeitos no processo saúde-doença dos trabalhadores; identificar, através do 

discurso, se há estratégias coletivas e individuais mobilizadas pelo coletivo de trabalho; 

e, por fim, analisar como, e se, a Organização utiliza estrategicamente ou, pelo 

contrário, desarticula tais defesas e, e quais os efeitos na saúde dos trabalhadores. 

Conforme a abordagem da psicodinâmica do trabalho, proposta por Christophe Dejours, 

o núcleo central da clínica do trabalho, já após ter ultrapassado a psicopatologia do 

trabalho, não é mais o sofrimento, consubstanciado a toda situação laboral, e sim o que 

se faz a partir dele, ou seja, a psicodinâmica dos processos intersubjetivos mobilizados 

pelas situações de trabalho. O método e a análise dos dados em que se baseou a 

pesquisa foram a psicodinâmica do trabalho, seguindo três etapas: a pré-pesquisa, a 

pesquisa e a validação. Foram realizadas dezenove entrevistas individuais com 

participantes que obtinham as características de grupo homogêneo, mediante roteiro 

semiestruturado. Os dados foram analisados a partir da transcrição na íntegra e análise 

das verbalizações, e posteriormente classificados em três eixos: organização do 

trabalho, mobilizações subjetivas e vivência de prazer e sofrimento. Através da análise 

dos dados verificou-se que o coletivo de trabalhadores penitenciários encontra-se 

fragilizado em razão da prática de dois tipos de contratação; a divisão do coletivo parece 

afetar as mobilizações como a cooperação e o reconhecimento, assim como as práticas 

de gestão baseadas no individualismo e apadrinhamento e não meritocrática sugerem o 

reforço destas manifestações de trabalho pouco solidário e cooperativo, promovendo as 

defesas de exploração; as estratégias e defesas tendem a se restringir conforme a divisão 

do grupo (contrato), mediadas pelas diferentes formas de admissão, impedindo que 

sejam partilhadas de maneira geral pelo coletivo, de forma que as mobilizações e 

defesas individuais sejam mais evidenciadas do que as coletivas; dentre as exceções, a 

ideologia defensiva contra o medo demonstra ser partilhada pelo coletivo de maneira 
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maciça. O prazer vivenciado por determinada parcela dos participantes parece estar 

associado à produção de sentido do trabalho voltado para a transformação e reintegração 

social dos apenados, o que é associado ao fortalecimento da identidade quando em 

concordância com a realização pessoal. 
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INVENTAR AUMENTA O MUNDO: CARTOGRAFANDO PRÁTICAS DE 

PSICÓLOGXS EM PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Marcela Werwie Ferreira Laino - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Batista Ferreira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Cristal Moniz de Aragão - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

Este trabalho surgiu como projeto de conclusão de curso da autora, no Instituto de 

Psicologia da UFRJ, a partir de experiências de estágio, pesquisa e extensão nas áreas 

de psicologia esportiva, social comunitária e psicologia do trabalho – especialmente a 

partir da dificuldade no encontro de produções acadêmicas abrangentes sobre o tema. O 

objetivo da pesquisa é analisar o trabalho de psicólogxs em projetos sociais esportivos 

no Rio de Janeiro. Para tanto, foi explorado o conceito de psicologia social do esporte 

(Rubio, 2001 apud SILVA, 2007), que trata das articulações entre a psicologia esportiva 

e a social, pois toma as práticas de esporte enquanto manifestações invariavelmente 

relacionadas às construções socioculturais e políticas da sociedade em que se inserem. 

Ainda, foi adotada a proposta metodológica da cartografia sentimental (Rolnik, 1989), 

que permite pensar o recorte dos projetos sociais esportivos enquanto campos não 

estanques, em movimento e assumindo constantemente novas configurações. A postura 

da pesquisadora aconteceu com a habitação de tais campos, explorando a atuação da 

psicologia nesses territórios, além dos demais atravessamentos que os compõem – na 

tentativa de conhecer a complexa rede que sustenta suas existências. O referencial 

teórico utilizado foi a Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 2004), que também permite 

uma visão processual da análise do trabalho, pois estuda suas relações com a saúde dx 

trabalhadxr, e compreende tal fazer não como prática mecânica, mas enquanto produtor 

da subjetividade de quem trabalha. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 4 

psicólogxs de projetos sociais esportivos no Rio de Janeiro, seguidas da conceituação de 

suas falas e análise de seus conteúdos. Como resultados, percebeu-se uma prática 

marcada por adversidades e desafios, e ao mesmo tempo por potências de produção de 

vida dxs entrevistadxs. As primeiras dizem respeito ao encontro entre as exigências do 

trabalho (o que devem fazer), e as condições da realidade (o que podem/conseguem 

fazer, na prática); tal embate, para Dejours (2004), é marcado pela experiência de 

sofrimento. Além disso, fatores como a área dessxs profissionais – psicologia social do 

esporte – estar ainda em reconhecimento na psicologia do esporte, e a atuação em 

projetos sociais nem sempre contar com retorno financeiro contribuem para a 

intensificação desse processo. Todavia, foi possível perceber que as adversidades não 

foram paralisantes do processo de trabalhar, ou seja, o sofrimento e as mobilizações 

subjetivas gerados a partir das mesmas foram base para a retomada do processo de 

construção de sentido e das potências de vida que se constituem quando é possível 

transformar a organização do trabalho; a partir disso, houve também a possibilidade de 

criação de outros sentidos vivos possíveis para o fazer. Tal processo de transformação é 

constituído por e também constituinte do trabalho vivo (Dejours, 2004). Por fim, 
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conclui-se que houve um movimento constante no processo de trabalhar, o qual aponta 

para a expressividade da relação trabalho-vida. Ainda, a pesquisa possibilitou reflexões 

acerca do lugar do trabalho com psicologia, enquanto produção de mundo e 

compromisso ético-político. 
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AS VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO DOS 

GESTORES DO SENAI/GO. 

 

Carolina Martins Dos Santos - Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(PUC/GO) 

Kátia Barbosa Macedo - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO) 

 

INTRODUÇÃO: A proposta deste trabalho foi investigar as vivências subjetivas em um 

grupo de gestores do SENAI DR/Goiás sobre as lentes da Clínica Psicodinâmica do 

Trabalho, revelando como é organizado e quais as condições de trabalho o profissional 

dispõe, o que lhe causa ora vivências de sofrimento e ora vivências de prazer no seu 

trabalho O SENAI está presente no estado de Goiás desde 1952 tendo passado por 

diversas mudanças, tendo como um de seus focos de trabalho o desenvolvimento de 

tecnologias voltadas para o desenvolvimento das Indústrias. MÉTODO: O estudo possui 

caráter descritivo e exploratório. A metodologia utilizada fundamenta-se na clínica 

psicodinâmica do trabalho, realizada com uma categoria específica, no caso, a dos 

gestores do SENAI-GO. Para coleta e análise dos dados utilizaram-se as técnicas: 

análise documental, entrevistas individuais e espaço de discussão coletiva. 

RESULTADOS: As analises mostraram mais fatores de sofrimento do que de prazer no 

contexto de trabalho estudado. A falta de lugar para a subjetividade e a vida no trabalho 

limita a mobilização subjetiva. As estratégias defensivas utilizadas pelo grupo não 

contribuem para a cooperação e o relacionamento entre os pares, gerando o 

esvaziamento dos coletivos. Foram evidenciados nos entrevistados sobrecarga de 

trabalho e questionamentos quanto à normatização e ao discurso ser diferente da prática. 

DISCUSSÃO. Os dados coletados contribuíram para a compreensão de como a 

configuração de gestão e organização de trabalho no SENAI DR GO pode impactar na 

saúde mental dos empregados. Os gestores apresentaram dados sobre o contexto de 

trabalho, suas vivências de prazer e sofrimento e como enfrentam as adversidades de 

uma organização do trabalho marcada pela sobrecarga de atividades. O trabalho do 

gestor do SENAI/GO tem sido marcado por um significativo processo de intensificação 

e exigências nos últimos 05 anos. Este contexto adverso é reflexo do contexto de 

mudanças no mundo do trabalho com a introdução de novas tecnologias e 

informatização de processos atingindo o sistema indústria, expostos a um movimento de 

reconfiguração. CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo representaram maiores 

contribuições, ao desvelar as defesas que o grupo utiliza para enfrentar o sofrimento 

impostos pelo real do trabalho em um ambiente competitivo individualista e 

produtivista, capaz de transformar a liberdade e a autonomia dos gestores em um 

conceito limitado e insuficiente para que o pensamento crítico e a solidariedade possam 

transformar a rotina de trabalho dos gestores e a instituição como colaborativa. 

Constatou que, as constituições de espaços coletivos possibilitam ampliar a percepção 

do trabalhador sobre ele mesmo, a favorecer o seu processo de emancipação e a 

consequente intervenção naquilo eu o grupo identifica como necessário para melhorar a 

organização do trabalho. A utilização da abordagem da Clínica Psicodinâmica do 

Trabalho mostrou-se adequada para o atingimento desses objetivos, por privilegiar a 
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relação subjetiva do sujeito com o seu trabalho, enfatizando a investigação na 

subjetividade. 

 

O RETORNO AO TRABALHO DE DOCENTES APOSENTADOS DE UMA 

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR. 

 

 

Ana Flávia Moniz Costa - Universidade Federal do Maranhão (UFMA)  

Valéria Maria Lima Cardoso - Instituto Federal do Maranhão (IFMA) 

 

 

Este ensaio faz parte do projeto do grupo de pesquisa constituído por docentes do 

Departamento de Psicologia, por discentes da graduação e pós-graduação em Psicologia 

da Universidade Federal do Maranhão - UFMA e por psicólogos titulados no Programa 

de Pós-graduação em Psicologia da UFMA. O referido projeto de pesquisa está em 

andamento e tem como objetivo principal analisar as repercussões do processo de 

aposentadoria na subjetividade de docentes de uma instituição federal de ensino 

superior. Para o que está proposto neste ensaio destaca-se um dos seus objetivos 

específicos que é investigar as principais razões que fazem com que docentes 

aposentados optem por retornar ao trabalho. Partindo do pressuposto que o trabalho 

significa muito mais do que um meio de subsistência para o sujeito, trabalhar é estar 

inserido no processo de produção, é fonte de reconhecimento social e de sentido, 

levantou-se os seguintes questionamentos: como se deu o processo de aposentadoria 

desses docentes em uma sociedade que valoriza de forma exacerbada o trabalho? Qual o 

sentido do trabalho para esses docentes? Quais a formas de mediação utilizadas por 

esses docentes para lidar com o sofrimento no retorno ao trabalho? Quais as fontes de 

prazer que o docente vivencia ao retornar para o trabalho? Busca-se responder a essas 

questões com os seguintes objetivos: compreender como foi o processo de 

aposentadoria para esses docentes; identificar o sentido do trabalho para esses docentes 

aposentados que retornam ao trabalho; investigar as fontes de prazer e sofrimento desses 

docentes ao retornarem para o trabalho. Para a análise do que está proposto tem-se 

como referencial teórico a psicodinâmica do trabalho que visa analisar os processos 

intersubjetivos na relação do homem com o trabalho, ao conceber o homem como um 

sujeito ativo, que não aceita o seu sofrimento de forma passiva, lutando contra as 

formas de organização do trabalho que o prejudicam, permanecendo num constante 

movimento na busca da sua saúde. A pesquisa de campo está sendo realizada por meio 

de entrevistas semiestruturadas com docentes aposentados que retornaram ao trabalho. 

A partir dos resultados das entrevistas em articulação com a revisão bibliográfica 

apresentaremos resultados parciais desta pesquisa, com a finalidade de levantar 

discussões e reflexões acerca dessa temática. 
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“EU TENHO UM AMBIENTE MARAVILHOSO, MAS EU TENHO UM 

AMBIENTE ENORME DE INCERTEZAS”: PRAZER E SOFRIMENTO NO 

TRABALHO NO CONTEXTO DAS STARTUPS 

 

 

Heitor Natividade Oliveira - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

 

Investigou-se a dinâmica prazer-sofrimento no cotidiano laboral de profissionais que 

trabalham em startups situadas em São Luís, MA, caracterizando-se as atividades 

rotineiras e as relações laborais nessas empresas, identificando-se os elementos 

geradores de prazer e/ou de sofrimento e analisando-se as estratégias de mediação 

implementadas pelos trabalhadores para o enfrentamento das adversidades. Para tanto, 

foram selecionadas três empresas com características que permitissem identificá-las 

como startups e foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sete profissionais 

atuantes nelas, dos quais cinco eram empreendedores ou gestores e dois eram 

trabalhadores. O referencial teórico utilizado foi o da Psicodinâmica do Trabalho, que 

reconhece as formas de organização do trabalho como nucleares para a compreensão da 

dinâmica prazer e sofrimento, situando-as no contexto histórico e social em que se 

produzem. Ela considera também os possíveis destinos do sofrimento, seja sua 

ressignificação através do uso da inteligência prática e da mobilização subjetiva, seja o 

adoecimento por conta do esgotamento das estratégias de defesa. As principais fontes de 

satisfação demonstradas foram o estímulo ao uso da criatividade e da inovação, o clima 

de descontração e o reconhecimento. Percebeu-se, porém, uma intensificação das 

contradições do modelo Toyotista, como a precarização dos vínculos empregatícios, a 

falsa liberdade proporcionada pela tecnologia e pela flexibilidade de horário e local de 

trabalho. Constatou-se ainda uma adesão irrestrita aos propósitos e ideais das empresas, 

evidenciada pelos termos alinhamento e engajamento. Destacou-se sobremaneira o 

ambiente de extrema incerteza próprio dos startups, e as sensações dele decorrentes, 

como insegurança, medo, estresse e ansiedade. Identificou-se então as estratégias 

defensivas utilizadas para lidar com tais consequências, como a negação quanto à 

sobrecarga de trabalho e a racionalização expressa pela eufemização do sofrimento. 

Essas e outras defesas mostraram-se partilhadas por todos de forma tão frequente que 

permitem interpretá-las como uma ideologia defensiva. Por fim, observou-se o nível de 

exigência em relação ao perfil dos profissionais, que precisam apresentar contornos 

heroicos para suportar as adversidades de tal conjuntura. 
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ANÁLISE DE RISCOS PSICOSSOCIAIS: UM ESTUDO SOBRE QUALIDADE 

DE VIDA NO TRABALHO COM CARRETEIROS DE UMA MINERADORA 

DE ROCHAS ORNAMENTAIS SITUADA EM CAMPINA GRANDE-PB 

 

 

Juliana Cardoso de Santana - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

Sheyla Suzanday Barreto Siebra - Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) 

 

 

Para a humanidade, o trabalho sempre representou um fator que desempenhou 

importante papel na vida das pessoas, por representar uma oportunidade de desenvolver 

habilidades, como também desenvolver atividades proporcionadoras de dignidade e 

sensação de utilidade. Esta pesquisa apresenta como objetivo geral, a análise dos riscos 

psicossociais ligados a Qualidade de Vida no Trabalho aos quais os carreteiros de uma 

mineradora de rochas ornamentais situada em Campina Grande-PB estão expostos. E, 

como objetivos específicos: caracterizar o perfil dos carreteiros da empresa estudada, 

analisar a prescrição da atividade dos participantes e analisar os riscos a partir das 

dimensões propostas pelo Protocolo de Avaliação de Riscos Psicossociais de Facas 

(2013). A pesquisa classifica-se metodologicamente como estudo de caso, sendo esta 

quantitativa-qualitativa. Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se como 

exploratório-descritiva. Os dados foram coletados com os carreteiros de uma empresa 

privada de mineração situada na cidade de Campina Grande-PB, através do Protocolo 

de Avaliação dos Riscos Psicossociais e entrevistas semiestruturadas a partir de 

questões sobre o significado do trabalho, atividade, contexto do trabalho, forma de 

gestão adotada, vivências e problemas físicos, psicológicos e sociais ligados ao 

trabalho. Através dos resultados, constatou-se que 75% dos participantes não possuem o 

ensino fundamental completo e 68% estão atuando na empresa há no mínimo dez anos. 

Sobre o contexto do trabalho, a participação dos entrevistados no processo decisório, foi 

negativamente avaliada, apresentando média igual a 1,9. A variável anterior pode ser 

relacionada com a Liberdade para expressar opiniões, uma vez que para 25% dos 

participantes, estes nunca possuem abertura para expressar suas percepções. Sobre a 

forma de gestão adotada, 100% dos participantes afirmaram que raramente existe 

preocupação com o bem-estar, e com relação a valorização das competências, 75% dos 

entrevistados informaram que não são valorizados frente suas competências. Sobre os 

problemas oriundos do trabalho, os participantes informaram apresentar alterações no 

sono e apetite, problemas circulatórios e dores no corpo, podendo estar relacionado ao 

fator cansaço no trabalho, já que 63% dos carreteiros informaram que ficam cansados 

em sua rotina de trabalho. Diante de todos os resultados, é possível analisar que os 

participantes consideram que os riscos aos quais estão expostos pode afetar de maneira 

negativa o estado de saúde e a promoção da Qualidade de Vida no Trabalho. 

Considerando ainda, a grande exposição de carreteiros a uma rotina de trabalho 

cansativa, é necessário que a empresa estudada adote medidas que contribuam para a 

promoção de uma Qualidade de Vida e também, manutenção do bem-estar. Sendo 
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necessário ressaltar, a importância de os colaboradores sentirem-se parte do processo de 

tomada de decisões e planejamento da própria atividade.  
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INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DAS PROFESSORAS EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB 

 

 

Amanda Rafaela Silva de Almeida - Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) 

Sheyla Suzanday Barreto Siebra - Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) 

 

 

Os professores têm passado por um processo sócio institucional que permite o 

sofrimento e o adoecimento do profissional. O choque entre a realidade e a 

subjetividade tem sido responsáveis pelo desaparecimento do sentido do trabalho, os 

profissionais têm perdido seu processo criativo, que consiste no processo de criar e 

desenvolver competências, fazendo com que suas expectativas relacionadas a sua 

atividade sejam diminuídas. O principal objetivo desse estudo é analisar a díade 

trabalho-saúde das professoras de escolas municipais da cidade de Campina Grande/PB, 

a partir do conhecimento da organização do trabalho a que estão submetidas, das cargas 

de trabalho, do processo de intensificação do trabalho e das vivências de prazer e 

sofrimento no trabalho. Para alcançar estes objetivos da pesquisa foi utilizado o 

referencial da Psicodinâmica do Trabalho que traz contribuições importantes na 

compreensão da relação saúde e trabalho. O trabalhador pode ser criativo e mudar a 

realidade. Em outros casos, o trabalhador pode esgotar-se e surgir então o adoecimento 

do sujeito devido à dedicação as suas tarefas, uma atividade esgotante e a distância de 

uma realidade saudável na relação com o trabalho, sem mais recursos de defesa do 

sujeito, evidenciando o sofrimento patogênico. Sobre a intensificação, são mencionados 

fatores caracterizados pelas transformações da atividade sem o necessário suporte social 

para acomodar as exigências do trabalho, bem como o aumento do volume de tarefas 

nas escolas. A pesquisa foi realizada com sete professoras de uma instituição pública de 

ensino, localizada na cidade de Campina Grande/PB, que aceitaram participar do 

estudo, atendendo as necessidades da pesquisa. Realizou-se a divisão do estudo em duas 

partes: a) a observação do ambiente de trabalho e b) a realização das entrevistas 

semiestruturadas. O método nesta pesquisa permitiu olhar para os participantes como 

pessoas singulares em relação à experiência vivida e não, como objetos a serem 

estudados. As profissionais ressaltaram o elevado número de alunos por turmas; a 

infraestrutura física inadequada; o desinteresse da família em acompanhar a trajetória 

escolar de seus filhos; a desvalorização profissional e os baixos salários que são 

situações que fogem do controle e preparo das mesmas gerando assim, sentimentos de 

desilusão com a profissão, evidenciando a vulnerabilidade das profissionais estudadas a 

situações de estresse. Sendo assim, constata-se que, o processo de intensificação do 

trabalho vivido pelas docentes das escolas públicas pode, além de comprometer a saúde 

dessas trabalhadoras, pôr em risco a qualidade da educação e os fins últimos da escola, 

na medida em que tais profissionais se encontram em constante situação de ter de eleger 
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o que considera central e o que pode ficar em segundo plano diante de um contexto de 

sobrecarga, cujas fontes estão nas crescentes demandas que lhes chegam dia após dia.  

 

O TRABALHAR E OS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO SAMU 

 

 

Yana Thamires Mendes Félix - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Anísio José da Silva Araújo - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Marissol Lopes Soares - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Flávia Marcelly de Sousa Mendes da Silva - Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Wilza Karla dos Santos Leite - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 

 

O presente estudo investigou a atividade dos técnicos em enfermagem do SAMU. Na 

escolha dessa categoria profissional consideramos o fato de que esses trabalhadores 

enfrentam em seu dia-a-dia condições onde a variável tempo é crucial, o que revela a 

importância de uma ação coletiva para cumprir o que deles se espera. Do ponto de vista 

teórico, duas abordagens ancoraram esta pesquisa: a Psicodinâmica do trabalho e a 

Ergonomia da atividade. Esta foi uma pesquisa qualitativa, que contou com uma 

amostra de 30 participantes selecionados por conveniência. Para a coleta de dados, 

utilizamos entrevistas individuais semiestruturadas, associadas à técnica de análise 

indireta da atividade denominada “Instruções ao Sósia”. Para análise dos dados, 

utilizamos a Análise de Conteúdo Temática. Entre os achados, destacamos a categoria 

“Trabalho real”, onde pudemos caracterizar os dias típicos e atípicos de trabalho, bem 

como o funcionamento organizacional; e a categoria “Fontes de prazer e sofrimento no 

trabalho”. Com base nessas duas categorias foi possível conhecer com alguma 

profundidade: a organização de trabalho, a diferença entre as prescrições contidas na 

regulamentação do SAMU e a realidade cotidiana e especialmente os modos de gestão 

dessa diferença que se manifesta nos imprevistos. Observamos também que há uma 

profunda identificação dos entrevistados com a profissão escolhida e com a organização 

SAMU, que se expressa na motivação com a qual exercem suas funções e nos 

sentimentos de autorrealização e prazer presentes nas suas falas. Todavia, existem 

fontes de sofrimento no trabalho, tais como a falta de reconhecimento, as precárias 

condições de trabalho, a fragilidade dos vínculos empregatícios, a ausência de direitos 

trabalhistas básicos, os baixos salários, dentre outros. Nesse sentido, percebemos que a 

natureza do trabalho, embora complexa e cheia de entraves, permite que os 

trabalhadores encontrem sentido no trabalho e satisfação em suas ações. Com os 

resultados encontrados, esperamos contribuir para a produção de conhecimentos sobre 

essa categoria de trabalhadores, sua saúde mental e sobre o trabalho que realizam no 

SAMU. Palavras-chaves: SAMU, Psicodinâmica, Prazer-sofrimento.  

  



 
 

75 

 

ATENDIMENTOS ESTILO DRIVE-THRU: UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE 

TRABALHO DOS PSICOTERAPEUTAS QUE ATUAM EM CLÍNICAS 

CREDENCIADAS A PLANOS DE SAÚDE  

 

Vanessa Ribeiro de Oliveira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Batista de Oliveira Ferreira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

O presente estudo busca discutir a situação de trabalho dos psicoterapeutas que atendem 

em clínicas credenciadas a planos de saúde a partir da psicodinâmica do trabalho. 

Realizou-se entrevistas com psicoterapeutas, estas foram transcritas e analisadas de 

acordo com a Análise de Núcleo de Sentidos, proposta por Mendes (2007). Em todas as 

entrevistas, a pergunta “Como tem sido a sua experiência de trabalho em uma clínica 

credenciada a planos de saúde?” Funcionou como disparador da conversa. A pesquisa 

envolveu 8 psicólogos, sendo 3 atuantes em clínicas de plano e 5 já desligados. Tratam-

se de profissionais que precisam lidar com as particularidades e regras das operadoras e 

da clínica onde atuam. Nesse contexto, encaminhamentos médicos são necessários para 

que o psicoterapeuta realize a sua função; a baixa remuneração é uma realidade e quem 

estabelece um prazo para o acompanhamento psicológico é a operadora do plano. 

Ademais, tem-se como agravante o fato de que ao prestar serviço a um terceiro, o valor 

recebido por este profissional precisa garantir o lucro do “intermediador”, que também 

não convém chamar de empregador, já que os vínculos trabalhistas estabelecidos nestes 

contextos são diversos. De forma geral, foi possível perceber que o cenário de trabalho 

desses profissionais envolve atendimentos sucessivos, e para que todos os clientes 

sejam atendidos, ou para que o outro não perca minutos do seu atendimento, o 

profissional de saúde precisa, muitas vezes, ficar horas sem ir no banheiro, por exemplo, 

já que este tipo de necessidade não é previsto no seu horário de trabalho. Entre a saúde 

do terapeuta e a do cliente, o que escolher? Essa é a pergunta a qual esses profissionais 

estão expostos diariamente. Assim, formas de estar, sentir e viver enquanto 

psicoterapeuta são estabelecidas a partir da relação com o modelo de atendimento pelo 

plano e/ou clínica de trabalho. Observou-se que esta dificuldade de conciliação entre as 

necessidades dos psicólogos e as exigências do atendimento psicoterapêutico express é 

um dos principais aspectos que engendra as vivências de sofrimento desses 

profissionais, que identificam o fazer terapêutico como uma das principais fontes de 

prazer do seu trabalho, lhes permitindo acompanhar histórias e contextos de melhora 

dos pacientes. A pesquisa também mostrou que as principais estratégias de defesa 

estavam relacionadas ao silenciamento das necessidades e dores, tendo como base a 

medicalização e a interrupção das necessidades fisiológicas. Essas eram as formas 

encontradas por esses psicólogos de diminuir a sua percepção sobre os incômodos 

causados na situação de trabalho. Dentre as mobilizações, destacaram-se as ações 

criadas coletivamente para “burlar” algumas regras da clínica, movimentos realizados 

por psicoterapeutas na tentativa de atrelar as exigências dessa organização do trabalho e 

as suas necessidades pessoais e profissionais em relação ao fazer psicoterapêutico. Mais 

do que identificar as vivências de prazer e sofrimento e as estratégias defensivas e de 

mobilização desses profissionais, o presente trabalho pretende mapear e discutir as 
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subjetividades produzidas em situações de trabalho como essa, onde a mortificação e 

vivacidade do fazer caminham lado a lado. 
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RISCOS PSICOSSOCIAIS OCUPACIONAIS: ESTUDO COM MÉDICOS 

REGULADORES/SOCORRISTAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 

DE URGÊNCIA 192 

 

 

Simone Maria Moura Mesquita - Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás (IFGO) 

Kátia Barbosa Macêdo - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 

 

 

Os Riscos Psicossociais Ocupacionais são situações decorrentes da organização do 

trabalho que expõem os trabalhadores a danos de natureza física, psicológica, social e 

material. Esse tema tem sido investigado por várias áreas do conhecimento como saúde 

ocupacional, administração, direito, psicologia, dentre outras, em decorrência da alta 

probabilidade de afetar a saúde dos trabalhadores. O objetivo deste estudo foi identificar 

os principais Riscos Psicossociais Ocupacionais a que estão expostos os médicos 

reguladores/socorristas lotados em uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência/SAMU 192 da região Centro Oeste do Brasil. Para tanto, utilizou-se a Clínica 

do Trabalho na abordagem da Psicodinâmica do Trabalho que busca compreender a 

relação entre o trabalho e a subjetividade do trabalhador. Realizou-se em dezembro de 

2015, duas sessões coletivas de escuta clínica com duração média de 90 minutos cada, 

aliada a observações, as quais foram gravadas em áudio, posteriormente transcritas e 

analisadas por pesquisadores clínicos, baseando-se na metodologia da análise clínica do 

trabalho desenvolvida por Dejours (2011, 2012). Participaram do estudo seis 

voluntários (cinco homens e uma mulher). Os resultados revelaram que os principais 

Riscos Psicossociais Ocupacionais a que estão expostos os profissionais estudados são: 

sobrecarga, estresse, acidente, ergonômico, violência, adoecimento. Estes riscos são 

decorrentes da exposição do trabalhador aos fatores psicossociais de risco: força de 

trabalho e recursos materiais insuficientes; falta de estrutura para recebimento das 

vítimas socorridas; falta de cooperação dos profissionais da rede assistencial que 

recebem às vítimas socorridas; falta de respeito dos solicitantes do serviço; falta de 

participação nas tomadas de decisões e nos processos de mudanças; falta de espaço de 

discussão, contato com vítimas contaminadas; sala de regulação com ruídos. Tais 

achados apontam para a necessidade de ajustar a organização do trabalho, pois ela 

abriga a maioria dos fatores psicossociais de risco com potencial de ocasionar eventos 

com consequências danosas tanto para a esfera física quanto psíquica, social e material 

do trabalhador. Em estudo recente, Aratani (2016) identificou que os recursos físicos e 

humanos no SAMU Regional Campo Grande - MS, não se apresentam como fatores 

psicossociais de risco aos trabalhadores, tais elementos atendem em completude à 

demanda da região. Isto significa que a categoria estudada não está exposta, nos 

diversos SAMU‟s do Brasil, aos mesmos tipos de riscos psicossociais. Conclui-se que 

são necessárias ações para diminuir o nível de exposição dos trabalhadores ou extinguir 

essa possibilidade. É importante que se façam novas investigações para identificar 

possíveis eventos dos riscos e suas consequências (danos) com vista a subsidiar 
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discussões que possam culminar em mudanças para favorecer um ambiente de trabalho 

saudável.  
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O TRABALHAR DO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  

 

 

Marissol Lopes Soares - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Anísio José da Silva Araújo - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Yana Thamires Mendes Felix - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Flávia Marcelly de Sousa Mendes da Silva - Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

 

 

O presente estudo procurou analisar a atividade de gerentes de recursos humanos de 

algumas empresas instaladas no nordeste brasileiro. Apesar da importância que essa 

atividade adquiriu nas empresas em anos recentes, ela ainda é pouco investigada. Do 

ponto de vista teórico, a abordagem que ancora este estudo é a Psicodinâmica do 

trabalho, disciplina que tem como objeto de estudo os processos psíquicos mobilizados 

pela confrontação do sujeito com uma determinada realidade de trabalho. Em relação ao 

método privilegiou-se a abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, utilizou-se de 

entrevistas individuais semiestruturadas, guiadas por um roteiro que contempla as 

categorias teóricas do estudo, assim como dois questionários: um sociodemográfico e 

outro sobre as características da organização e da unidade de atuação do gerente . A 

amostra deste estudo é composta por seis participantes, gerentes de recursos humanos, 

selecionados por conveniência. Para análise dos dados, utilizamos a Análise de 

Conteúdo Temática. Os dados sinalizaram o quanto essa atividade consome tempo e 

energia desses gerentes, configurando-se mais como uma missão que uma tarefa para 

vários dos entrevistados, já que não há uma prescrição detalhada quanto ao que deve ser 

realizado. Tal fato faz com que as empresas solicitem desses profissionais uma grande 

disponibilidade ao trabalho, o que conduz a um desequilíbrio nas relações entre trabalho 

e vida privada. A exigência de devotamento interfere negativamente no cuidado consigo 

e com a família. Outro aspecto importante a destacar é que a atividade cotidiana de 

trabalho, apesar de ter algumas poucas tarefas previsíveis, é marcada pela presença de 

imprevistos, que exigem adequações contínuas nos planos previamente elaborados, o 

que não deixa de constituir um aspecto importante da carga de trabalho desses 

profissionais. Por fim, esperamos que os resultados desse estudo que buscou conhecer 

melhor a atividade de trabalho dos gerentes de recursos humanos desperte outras 

iniciativas visando ampliar a visibilidade dessa categoria profissional tão relevante para 

as organizações contemporâneas. 
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O SOFRIMENTO NO TRABALHO NA ÁREA DA SAÚDE: ANÁLISE DE DUAS 

PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO DE PSICODINÂMICA 

DO TRABALHO DA UFAM 

 

 

Helda da Silva Moreira - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Rosângela Dutra de Moraes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Priscila Moreira Santana - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

Segundo a abordagem dejouriana o trabalho é central na vida humana, apresentando o 

potencial para fortalecer a identidade ou desestabilizá-la, dependendo dos processos 

psicodinâmicos desenvolvidos no trabalhar. Pesquisas realizadas com trabalhadores da 

área de saúde indicam que o sofrimento do trabalho nesta área é intensificado pelas 

demandas afetivas dos pacientes e familiares, destacando-se a ansiedade e o medo 

relacionados à doença. O objetivo deste estudo é apresentar os principais agravantes de 

sofrimento no trabalho na área de saúde, identificados em duas pesquisas realizadas na 

cidade de Manaus. O método foi a meta análise qualitativa das referidas pesquisas, 

integrantes do mestrado em psicologia da Universidade Federal do Amazonas. Ambas 

utilizaram como referencial teórico a Psicodinâmica do Trabalho – PdT. Uma delas 

aplicou o método dejouriano, a Clínica do Trabalho e da Ação; e a outra realizou uma 

adaptação, desenvolvendo oficinas temáticas com algumas categorias de análise da 

psicodinâmica do trabalho; mantendo o espaço da fala, em grupo. Os coletivos 

pesquisados foram: uma equipe de enfermagem de um hospital universitário e uma 

equipe de técnica de um Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS, incluindo 

médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros e pessoal administrativo. Os 

resultados apontaram que o sofrimento do trabalho é intensificado pela sobrecarga de 

atividades e a precariedade das infraestruturas das instituições onde realizam as 

atividades diárias. No coletivo de enfermagem no Hospital Universitário, a sobrecarga 

estava relacionada ao reduzido contingente de técnicos de enfermagem para 

atendimento das demandas; às dificuldades com a manutenção dos equipamentos dos 

postos de trabalho; à pressão diária ao cuidar de pessoas doentes e as relações 

profissionais da equipe com a chefia. A experiência de trabalho e cooperação surgiam 

para a mobilização, superação e ressignificação do sofrimento e conquista de 

prazer/sentido do trabalho. As oficinas permitiram vários momentos da fala dos 

participantes, onde foi percebida a interdependência das atividades desenvolvidas, 

destacando-se a importância do espaço de fala para amenizar o sofrimento e fomentar a 

cooperação. No coletivo do CAPS, o sofrimento estava relacionado à falta de 

medicação, à estrutura física inadequada, insuficiência de materiais para as oficinas e 

quantitativo crescente de usuários, fatores desfavoráveis para que a equipe realizasse 

atendimento adequado. A mobilização ocorreu a partir da criação de estratégias de 

enfrentamento, como a comunicação por meios de documentos oficiais aos superiores 

hierárquicos, com informação das necessidades estruturais do grupo; uso de recursos 

pessoais em atividades e articulação entre as práticas terapêuticas desenvolvidas com os 
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usuários, o que demonstra a subversão do sofrimento, a partir da mobilização do 

coletivo, favorecida pelo processo da clínica do trabalho. O prazer é sinalizado quando 

os participantes afirmam que a atuação profissional contribui para a melhoria da 

qualidade de vida dos usuários e para o crescimento pessoal, além de saberem que o 

CAPS é uma instituição fundamental para a reforma psiquiátrica. Conclui-se que os 

espaços de fala e escuta qualificada auxiliaram os coletivos de trabalhadores da saúde 

na mobilização coletiva e na busca de alternativas para subverter o sofrimento do 

trabalho.  
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VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO DOS OPERADORES EM TURNOS 

DE REVEZAMENTO EM UMA EMPRESA ESTATAL – UMA ANÁLISE 

PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

 

Anna Flávia Ferreira Borges - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

GO) 

Kátia Barbosa Macêdo - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

 

 

Introdução: O objetivo desse estudo foi identificar as vivências de prazer e sofrimento 

no trabalho e, ainda, os principais prejuízos que a forma de organização do trabalho em 

turnos de revezamento causa nas diferentes dimensões da saúde física, psicológica e 

social do operador de turnos. Método: A metodologia utilizada nesse estudo foi a 

abordagem da Clínica Psicodinâmica do Trabalho, desenvolvida por Christophe 

Dejours. Foram realizadas entrevistas individuais com trabalhadores de turnos, tendo 

havido três encontros coletivos, com duração de, aproximadamente, duas horas cada. 

Participaram do estudo 12 operadores de turnos de revezamento de uma empresa estatal 

de energia elétrica, localizada na região Centro Oeste do Brasil. Resultados: Os 

resultados obtidos nas entrevistas individuais e coletivas foram: vivências de sofrimento 

no trabalho devido à dificuldade de conciliar trabalho e vida sociofamiliar, insônia ou 

sonolência excessiva, irritabilidade, estresse e fadiga, além dos riscos expostos pela 

profissão. E as vivências de prazer no trabalho, relatadas durante os encontros foram: 

disponibilidade nos dias de folga para resolver questões pessoais e familiares, viagens, 

remuneração e sentido positivo do trabalho do operador de turnos. Discussão: Tais 

achados apontam para a necessidade de trabalhar por meio de palestras, orientações e 

acompanhamentos individualizados, temas pertinentes à melhoria da saúde do 

trabalhador e à compreensão das patologias existentes no mundo do trabalho e, também, 

o acompanhamento médico periódico com foco específico nos efeitos do trabalho em 

turnos, pois exames médicos periódicos são importantes para detectar situações 

precoces de dificuldades no ajuste ou na tolerância ao trabalho em turnos, o que pode 

requerer intervenções imediatas a nível organizacional e individual. Conclusão: Sugere-

se a continuidade do espaço coletivo de discussão, para que os trabalhadores elaborem 

estratégias individuais e coletivas que venham contribuir para a minimização dos 

prejuízos causados nas diferentes dimensões de sua saúde (física, psicológica e social) 

pelo trabalho em turnos de revezamento e, ainda, a criação de um espaço para intervalo 

e descanso, especificamente durante o trabalho noturno.  
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SOFRIMENTO SILENCIOSO: ANÁLISE PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

DE SUINOCULTORES 

 

 

Carmem Regina Giongo - Universidade Feevale  

Janine Kieling Monteiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) 

 

 

Entender as relações existentes entre o trabalho e os processos de saúde/doença mental é 

de fundamental importância, tendo em vista o desenvolvimento de ações de prevenção e 

promoção da saúde do trabalhador. Pouco se sabe sobre estes processos relacionados à 

saúde do trabalhador rural, especialmente sobre a saúde mental de profissionais que 

realizam atividades relacionadas à pecuária. Sendo assim, esta dissertação partiu de um 

estudo que teve o objetivo de analisar as vivências de trabalho de suinocultores. A 

pesquisa teve um delineamento qualitativo exploratório-descritivo e foi orientada 

teoricamente pela abordagem da Psicodinâmica do Trabalho. O estudo foi realizado em 

uma comunidade rural no oeste de Santa Catarina, região brasileira com maior 

concentração de produtores de suínos. Participaram da pesquisa 16 suinocultores, com 

idade entre 19 e 67 anos (M: 45,8; DP: 13). A coleta de dados foi realizada através de 

dois grupos focais. Além disso, foram realizadas observações do trabalho na 

suinocultura. Os dados gerados através dos grupos focais foram submetidos à análise de 

conteúdo e descreveram categorias mistas. Os resultados enfatizaram as vivências de 

sofrimento, atreladas às pressões impostas pela organização do trabalho, à falta de 

autonomia e de espaços públicos de fala, aos controles excessivos de qualidade e 

produtividade e, principalmente, ao precário modelo de remuneração praticado. Diante 

disso foram identificadas estratégias defensivas pautadas na submissão e no 

individualismo, que culminam em solidão, desesperança e insegurança frente ao futuro. 

Os participantes não identificaram vivências de prazer frente ao trabalho cooperado. 

Percebeu-se que o cooperativismo, na experiência dos suinocultores, se apresenta como 

um fator de precarização, intensificando o processo de sofrimento mental e deixando de 

contribuir para a emancipação dos trabalhadores. Através das discussões apresentadas 

pôde-se considerar que o trabalho realizado pelos suinocultores é penoso e ocorre em 

condições precárias, intensificadas pelas características da organização do trabalho e, 

fundamentalmente, pelo modelo vigente de trabalho cooperado, que tem contribuído 

para o agravo dos danos à saúde física e mental dos trabalhadores.  
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“EU NÃO TENHO DIREITO DE ME DESANIMAR”: AS VIVÊNCIAS DE 

TRABALHO DOS EXECUTIVOS NAS INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS DO 

VALE DO CAÍ 

 

 

Fernanda Lottermann - Universidade Feevale 

Carmem Regina Giongo - Universidade Feevale 

 

 

O trabalho se faz essencial para o desenvolvimento da subjetividade humana, assim, as 

relações estabelecidas com e dentro do ambiente de trabalho são aspectos fundamentais 

para a manutenção da saúde psíquica do trabalhador. Diante disso, este estudo tem o 

objetivo de analisar as vivências de trabalho dos executivos da indústria de alimentos, 

bem como suas experiências de prazer, de sofrimento, as estratégias defensivas 

utilizadas e as relações que se estabelecem entre estes e os demais trabalhadores. Esta 

pesquisa tem caráter qualitativo exploratório e realizou-se através de uma entrevista 

focalizada e da aplicação um questionário com oito executivos da região do Vale do 

Caí. Esses profissionais, por sua vez, exerciam uma função caracterizada principalmente 

pela autonomia, pela tomada de decisão e pela gestão de processos e pessoas. Os dados 

coletados foram analisados através da análise de conteúdo. Os resultados demonstraram 

que a organização do trabalho em que se inserem os executivos da indústria alimentícia, 

proporcionam tanto experiências de sofrimento como de prazer. No entanto, atenta-se 

para fatores de risco à saúde dos trabalhadores como a pressão pela qualidade e o 

aumento do ritmo, agravados pela situação econômica do país que os colocam frente ao 

fantasma do desligamento, bem como pela imposição organizacional de que estes 

profissionais se responsabilizem individualmente tanto pelos resultados alcançados 

como pela qualidade das relações de trabalho com as equipes. Essa situação se agrava 

quando esse trabalhador se depara com a necessidade de calar seus próprios sentimentos 

em prol da manutenção do discurso institucional e da própria função. Diante do 

sofrimento gerado pela organização do trabalho e vivenciado por cada um dos 

entrevistados, os trabalhadores encontram formas de defender-se. Nesse contexto, 

percebeu-se que algumas estratégias defensivas são de proteção e outras de adaptação. 

Identificou-se na fala dos executivos que a racionalização, a submissão, o silêncio, a 

banalização da precariedade, os planos para o futuro e a procura de auxílio externo são 

as formas encontradas por eles na tentativa de manutenção da própria saúde mental. 

Nesse sentido, conclui-se que a organização do trabalho nas indústrias do setor 

alimentício, além de negligenciar os cuidados à saúde mental dos executivos, promove 

modos de ser mecanicistas e pautados no acúmulo de lucro, disseminando a 

precarização das relações sociais e agravando os riscos à integridade física e psíquica do 

trabalhador. Atenta-se para a naturalização que esses gestores fazem das condições 

precárias do trabalho em prol da produtividade, fazendo com que tais características se 

repitam e se instituam como normas únicas de trabalho. Diante do exposto, a 

aproximação da psicologia com os contextos de trabalho pode dar voz à subjetividade 

de quem trabalha, oportunizando a reflexão sobre tais temas e possibilitando a 
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ressignificação do sofrimento e a mobilização em busca de novas e mais saudáveis 

formas de se relacionar com o trabalho. 
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ENTRE O CONSUMO DA MERCADORIA E O CONSUMO DA DROGA: 

REFLEXÕES SOBRE TRABALHO, TOXICOMANIA E SUBJETIVIDADE NA 

HISTÓRIA DE VINCENT 

 

Fernanda Tarabal Lopes - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Luciana Gelape dos Santos - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

 

Este estudo tem por objetivo central refletir sobre a relação entre trabalho e toxicomania 

– o fio condutor da investigação baseou-se no estabelecimento de sentido para o 

fenômeno da drogadição em sua relação com o trabalho. Dentre os motivos que levam o 

indivíduo a busca de sedação do sofrimento, destaca-se o trabalho, considerado 

enquanto condição da construção do ser humano e por sua centralidade na vida homem. 

O estudo ora apresentado resgatou a história de vida de Vincent, 52 anos, senegalês 

residente na França, trabalhador e usuário de droga. Seu relato sobre a família, 

sobretudo sobre a mãe, transita entre um discurso idealizado - com exceção do pai – e a 

mágoa, por esta tê-lo “abandonado”, ao entrega-lo a uma tia quando bebê até os 6 anos. 

Profissionalmente, destaca-se sua atuação vendedor em uma boutique de luxo em Paris, 

situação que ele relaciona ao início de sua dependência. Gostava dessa atividade, era um 

excelente vendedor, mas tinha problemas com horário e o chefe, que implicava com 

seus atrasos e com suas roupas, e o demitiu na primeira oportunidade que teve. Sofria 

preconceito por sua raça. Vincent destaca ainda, as diferenças socioeconômicas entre 

ele e o público que atendia. Sentia-se desconfortável e em choque com o contraste entre 

sua origem humilde e simples e a realidade de luxo na qual trabalhava. Devido à essa 

situação, começou o consumo alto de drogas pesadas (usava com colegas de trabalho). 

Ainda sobre seu trabalho, Vincent enfatizou que após essa experiência seu desejo era 

apenas viver sua vida segundo suas próprias regras, desejos e sua verdade – relação com 

suas dificuldades com o chefe (figura de autoridade) e com as regras ligadas ao trabalho 

(por exemplo, os horários). As dificuldades no trabalho relatadas por Vincent refletem 

questões similares àquelas que ele vivenciou em relação à sua história, envolvendo a 

questão da autoridade, o fato de ter de lidar com frustrações e o princípio de realidade 

(características da atividade de trabalho em geral). As questões de Vincent relacionadas 

a sua história familiar repercutem em sua trajetória profissional e em sua dependência 

química. Ele reproduzia no trabalho um comportamento que dizia respeito a registros da 

infância e que estava imbricado também no seu vício. No entanto, o trabalho na loja 

como vendedor não representou uma ressignificação de seu sofrimento, não possibilitou 

uma transformação bem-sucedida entre seu conteúdo singular e o coletivo do trabalho 

(DEJOURS, 1996). Além disso, destacamos a questão do consumo: consumo capitalista 

da mercadoria (trabalho na loja), que tem relação com o consumo da droga, que por sua 

vez se relaciona a uma dimensão compulsiva da subjetividade do sujeito. Por fim, 

concluiu-se que as esferas trabalho e toxicomania estão imbricadas e que a compreensão 

de uma dá sentido à outra, e vice-versa. Os sentidos estabelecidos pelos sujeitos nesta 

relação são também particulares, pois dizem respeito às subjetividades e às experiências 

singulares. Sobre o trabalho para o toxicômano, é fundamental mencionar aqui a sua 
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centralidade na construção da subjetividade, e em sua inserção na sociedade enquanto 

cidadão e trabalhador. 
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VIVENCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO NO CONTEXTO DE TRABALHO 

DOS PROFESSORES DAS SALAS DE RECURSO MULTIFUNCIONAIS  

 

 

Edilson Barros de Macedo - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Marta Azevedo dos Santos - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

Para Martins et al (2006) o prazer no trabalho pode ocorrer a partir dos fatores 

valorização e reconhecimento. Destarte, a valorização é um sentimento vivenciado pelo 

trabalhador, quando este percebe que o trabalho tem sentido e valor em si, sendo 

importante e significativo para a sociedade. Quanto ao reconhecimento, este é um 

sentimento que o trabalhador vivencia quando se senti aceito e admirado pelo trabalho 

executado, tendo a liberdade de expressar sua individualidade. Por outro lado, Segundo 

Dejours (1992), o sofrimento no trabalho está ligado, em muitos casos, a sentimentos de 

indignidade, inutilidade e desqualificação, sendo essa situação comum entre 

trabalhadores que são submetidos a tarefas que estão aquém de sua capacidade 

inventiva. Neste contexto, o resumo aqui exposto advém de uma pesquisa cientifica 

caracterizada como exploratória e descritiva que teve por objetivo maior identificar os 

principais fatores responsáveis pela geração de prazer e sofrimento na dinâmica de 

trabalho do professor lotado em sala de recurso multifuncional – SRMF, da cidade de 

Colinas do Tocantins. Para tanto, utilizou-se na coleta dos dados a abordagem 

qualitativa, sendo aplicado um questionário semiestruturado que teve seus dados 

analisados através da análise de conteúdo, segundo Bardin (1988) e fundamentação 

teórica a partir da psicodinâmica e clínica do trabalho. Constatou-se a partir das setenta 

e duas unidades de registro, dez unidades de contexto e quatro categorias finais que as 

vivências de prazer e sofrimento estão associadas aos processos interativos do professor 

com a família e a comunidade, gestores e os alunos, bem como aos processos de 

aprendizagem e ao trabalho em si. O docente lotado em sala de recurso multifuncional 

tem plena consciência da complexidade e dificuldades que irá enfrentar frente às 

demandas dos seus alunos. Contudo, quando dispõe de um contexto de trabalho flexível 

em suas regras e fomentador da criação de estratégias trabalho a partir, também, de 

processos subjetivos, criando espaços para o diálogo, troca de experiências, portanto, 

aceitação e reconhecimento, este vivencia experiências de prazer. Por outro lado, se 

professor encontra no seu local de trabalho regras rígidas, desvalorização e 

desconhecimento das atividades que executa por parte de gestão, bem como 

infraestrutura precária e demasiadas críticas em torno das ações que executa advindas 

das famílias, alunos e comunidade em geral, este, a depender dos processos 

intersubjetivos exteriorizados, poderá vivenciar situações de sofrimento para com o 

trabalho. Vale lembrar, conforme pontuações de Mendes (2007), que a percepção de 

prazer e do sofrimento no trabalho origina-se através do processo de interpretação 

subjetivo do sujeito, ou seja, pela forma de atribuição de sentido, edificado levando em 

consideração a relação do trabalhador com seu contexto de trabalho, que é expresso no 

seu modo de pensar, sentir e agir.  
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VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO DE 

PROFESSORES DO ENSINO PRIVADO 

 

 

Grace Oliveira DOS Santos - Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (UNISINOS) 

Patricia Dalagasperina - Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (UNISINOS) 

Cristiane Barros Marcos - Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (UNISINOS) 

Anelise Schaurich - Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (UNISINOS) 

Janine Kieling Monteiro - Universidade do Vale do Rio Dos Sinos (UNISINOS) 

 

 

Os professores da rede particular de ensino vêm passando por mudanças basais no seu 

trabalho, movidos pelas exigências de desempenho que excedem seu contrato 

profissional, originadas pelo mercantilismo da educação e atuais mudanças do cenário 

socioeconômico que aumentaram a ameaça do desemprego e a necessidade de 

atualização constante. Nesse cenário, a docência é marcada por diferentes fontes de 

prazer e de sofrimento, que vão impactar na saúde mental desses trabalhadores. Diante 

disso, esta pesquisa teve por objetivo descrever vivências de prazer e de sofrimento 

associados à docência no ensino privado no Rio Grande do Sul (RS). Os dados foram 

extraídos de um questionário on-line, pertencente a um estudo maior, realizado com 740 

professores da rede privado do RS. Trata-se de um estudo misto. Os relatos 

apresentados foram descritos por 52 participantes em uma questão aberta destinada a 

comentários diversos sobre o trabalho docente. Os dados foram submetidos à análise de 

conteúdo temática. O material foi dividido em duas categorias a priori: 1) Vivências 

Negativas: compreendendo as dificuldades e o sofrimento psíquico presentes no 

contexto de trabalho e 2) Vivências Positivas: considerando a satisfação e o prazer 

associados à prática docente. No que se refere aos aspectos negativos do trabalho, foram 

apontados: jornada intensa e sobrecarga de trabalho, competitividade entre colegas, 

problemas com a gestão, falta de reconhecimento (tanto simbólico como financeiro), 

falta de autonomia e de protagonismo, adoecimentos físicos e mentais relacionados ao 

contexto laboral. Já, as situações apontadas como positivas pelos professores referem-se 

ao sentido do trabalho docente, aos desafios de estar sempre aprendendo algo novo e ao 

reconhecimento dos alunos. Observa-se a partir desses achados que os participantes 

deste estudo trouxeram mais relatos de vivências de sofrimento do que de prazer, o que 

acompanhou os resultados obtidos na pesquisa como um todo. Por fim, considera-se 

essencial estabelecer mais espaços de escuta dos professores, seja através da clínica do 

trabalho individual ou grupal, visando o acolhimento das dificuldades vivenciadas no 

contexto privado e a busca de maior protagonismo desses trabalhadores tão essenciais às 

nossas vidas. 
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SOFRIMENTO NO TRABALHO: PESQUISAS DESENVOLVIDAS NA 

AMAZÔNIA 

 

 

Rosângela Dutra de Moraes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Vanderléia Dal Castel Schlindwein - Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

Liliam Deisy Ghizoni - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Angelina Paiva Pereira - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Tamara Menezes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

O sofrimento integra o trabalhar, dado o confronto entre a personalidade e a organização 

do trabalho e ainda o hiato entre o prescrito e o real. Contudo, há situações que 

intensificam o sofrimento do trabalho. Este estudo tem como objetivo apresentar uma 

síntese dos agravantes do sofrimento no trabalho identificados em diversos coletivos de 

trabalhadores em situações laborais distintas, na Amazônia, incluindo trabalhadores da 

educação, da saúde, do judiciário, industriários, policiais, cobradoras, camelôs, 

catadores, eletricitários, servidores públicos da esfera administrativa, dentre outros. O 

método empregado foi a metanálise qualitativa, partindo da sistematização de cinquenta 

e nove pesquisas empíricas realizadas em diversas instituições de ensino na região norte 

do Brasil, no período de 2008 a 2016. Todas utilizaram a base teórica da psicodinâmica 

do trabalho, e empregaram diversos métodos: desde o método dejourano, adaptações do 

mesmo, entrevistas semiestruturadas, até escalas e inventários. A metanálise buscou 

integrar os resultados dos estudos a partir de uma sistematização das pesquisas, 

utilizando como técnica uma sistematização inspirada na sistemática da Grounded 

Thory. Os resultados indicam que a sobrecarga e as pressões no trabalho são os 

agravantes de sofrimento que mais se destacam, evidenciando que a carga de trabalho 

superior à capacidade de execução é o principal elemento na intensificação do 

sofrimento. Outro aspecto marcante são as condições de trabalho inadequadas e 

precárias, desproporcionais às cobranças e pressões. Grande parte das empresas e 

instituições não oferece material, equipamento e condições para a execução adequada 

das tarefas, o que amplia o sofrimento no trabalho e o consequente adoecimento. Outro 

destaque são as dificuldades na dinâmica das relações, quer seja com as chefias, com os 

pares ou com usuários. O medo e a violência aparecem na relação com os usuários; mas 

também se manifestam no trato com as chefias, em situações de assédio. Todos estes 

elementos se relacionam com o adoecimento. A desvalorização e as queixas de não-

reconhecimento também sobresssairam, mostrando que o reconhecimento, que poderia 

contribuir para a transformação do sofrimento, é pouco presente; sua ausência é um dos 

agravantes de sofrimento. Foram referidas também as restrições à autonomia, 

relacionadas à rigidez da organização de trabalho; esta dificulta o exercício da 

inteligência prática e reduz as chances de reconhecimento. Apareceram ainda as 

contradições da organização de trabalho, o sentimento de impotência, os estigmas, os 

baixos salários e a frustração. Conclui-se que as novas formas de organização e gestão 

do trabalho intensificam a carga de trabalho, apesar dos avanços técnicos e 
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tecnológicos. A via mais eficaz para amenizar e contornar a sobrecarga é cooperação, 

identificada em diversos coletivos de trabalhadores. Apesar de que a competição e o 

individualismo, presente nas novas formas de gestão, fragilizam e dificultam a 

cooperação, esta favorece o enfrentamento das dificuldades, a criação de alternativas e a 

subversão do sofrimento no trabalho.  
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PSICODINÂMICA DO TRABALHO E APOSENTADORIA: CAMINHOS 

POSSÍVEIS 

 

 

Pedro Henrique de Castro Apolinário - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Bárbara Maria Souza Mattos - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

O trabalho é um dos agentes sociais que mais contribuem para a construção da 

identidade pessoal do indivíduo, pois é através das relações que estabelecemos com o 

nosso ambiente de trabalho, nossos pares, nossa chefia, é que a nossa identidade pessoal 

vai se construindo (Moraes, 2013). Deste modo, o trabalho que ocupa um papel central 

em nossa sociedade, se destaca na vida do indivíduo (Zanelli; Silva; Soares, 2010), 

sendo responsável por organizar nossa dinâmica de funcionamento, como horários, 

disciplina, vida social e nosso modo de consumir. Assim, com o advento da 

aposentadoria nos deparamos com uma grande questão: O que fazer agora se eu não 

mais trabalho? Como fica a identidade de um trabalhador que dedicou anos a uma 

determinada função e agora se vê afastado de seu contexto de trabalho? A autora França 

(1999) nos ajuda a entender um pouco sobre estas questões, quando ela afirma que “o 

afastamento do trabalho provocado pela aposentadoria talvez seja a perda mais 

importante da vida social das pessoas, pois ele pode resultar em outras perdas futuras, 

que tende a afetar a sua estrutura psicológica” (FRANÇA, 1999, p. 20). Posto isto, 

percebemos o quanto é danoso para o indivíduo essa etapa, que muitas vezes é realizada 

com sujeito sozinho e sem o suporte adequado. E aí fica outra questão: Como poderia a 

psicodinâmica do trabalho contribuir para este período? Na verdade, sua contribuição 

vem anterior a esta fase, Dejours (2011a) aponta que a análise das defesas individuais e 

coletivas possibilitam um contato direto com as experiências/vivências tanto de prazer 

quanto de sofrimento e que pode então contribuir para uma mobilização subjetiva. Esta 

mobilização favorece uma possível inversão de padrões vigentes de alienação e 

opressão. Tal processo pode contribuir para que o trabalhador, possa construir melhor 

suas relações de trabalho, de modo que com o advento da aposentadoria, ele já não se 

encontre tão fragilizado, e suscetível aos aparecimentos de patologias, que podem ter 

sua origem no trabalho, mas que não foram durante sua vida lobal tratadas. Com isso, o 

trabalhador que já apresentava patologias advindas de seu trabalho, tende a agravar com 

a aposentadoria, de modo a transformar este período que para alguns poderia ser de 

jubilo, em momentos de profundo sofrimento. Afinal, entende-se que o trabalho não é 

apenas uma função laboral, exercida diariamente, mas como responsável pela 

organização e estruturação da identidade subjetiva do trabalhador (Gomes; Mendes; 

Chatelard, 2015). Contudo, este trabalho se apresenta como uma discussão teórica sobre 

as consequências do processo de aposentadoria e as possíveis contribuições que a 

psicodinâmica do trabalho, poderia contribuir para esta etapa da vida de muitos 

trabalhadores. Contribuição essa que tem seu início ainda no ambiente de trabalho, e 

que poderá se estender para aposentadoria. 
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DEMANDA, CONTROLE E SUPORTE LABORAL NA PRODUÇÃO DE 

CALÇADOS ESPORTIVOS 

 

 

Wilza Karla dos Santos Leite - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Anísio José da Silva Araújo - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Jonhatan Magno Norte da Silva - Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Yana Thamires Mendes Felix - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Luiz Bueno da Silva - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 

 

O trabalho na indústria calçadista brasileira é, sobretudo, baseado em modelos 

tayloristas e fordistas, empregando uma expressiva mão-de-obra em atividades 

repetitivas. A segmentação em atividades simples, por desconsiderar a totalidade do 

trabalho, pode sobrecarregar o indivíduo, física e/ou psicologicamente. Objetivou-se no 

presente estudo analisar a demanda, o controle e o suporte laboral na produção de 

calçados esportivos de uma unidade fabril. Utilizou-se a versão portuguesa e resumida 

do Job Stress Scale (JSS), constituído por 17 itens relacionados à demanda, controle e 

suporte no trabalho. Os dados foram analisados no software R (versão 3.2.1) e para a 

avaliação dos itens do JSS realizou-se uma análise fatorial de informação plena. 

Participaram do estudo 179 trabalhadores de células de produção de uma empresa de 

calçados e artigos esportivos do nordeste brasileiro, responsáveis pela preparação, corte, 

montagem, acabamento e embalagem de calçados esportivos. A maioria dos 

entrevistados é do sexo masculino (62,6%), solteiro (59,2%) e sem filhos (59,8%). A 

média de idade foi de 25,8 anos (±6,42). Verificou-se que o tempo de serviço na 

empresa é, em média, de 35,98 meses e na função atual é de 19,13 meses. Quanto às 

atividades, 77,1% dos trabalhadores as desempenham em posição ortostática; 2,2% na 

posição sentada; e 20,7% em ambas as posições. A maioria trabalha no segundo turno 

de produção (67,6%) e no segundo galpão de produção (63,1%), destinado, sobremodo, 

à montagem dos componentes dos calçados. Constatou-se uma alta demanda 

psicológica na realização de 62,6% das atividades e um baixo controle do trabalho em 

57,5% das atividades. Os valores obtidos no teste de esfericidade de Bartlett (χ2 = 

474,67; p-value = 4,53x10-39) e na análise do Kaiser-Meyer-Olkin (MAS = 0,6732) 

indicaram procedente a determinação dos fatores representativos na produção de 

calçados. Verificaram-se quatro dimensões: (1) Demanda física da atividade; (2) 

Demanda psicológica da atividade; (3) Controle do trabalho; e (4) Suporte no trabalho. 

Considerando-se relevantes cargas fatoriais iguais ou superiores a 0,500, constatou-se 

que: (1) A demanda física relacionou-se à alta rapidez (0,838) e intensidade (0,778) pela 

qual as atividades devem ser desempenhadas; (2) A demanda psicológica, a pouca 

liberdade para tomada de iniciativas pelos trabalhadores (0,908); (3) O controle do 

trabalho, à reduzida autonomia para desempenhar diferentes atividades intracelulares 

(0,864); e (4) De um modo geral, o suporte laboral obteve avaliações positivas quando 

comparado às demais dimensões, interligando-se, a condições ambientais salubres para 
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o desenvolvimento do trabalho (0,593), ao bom relacionamento interpessoal entre 

operários, líderes e supervisores (0,598) bem como ao apoio (0,631), compreensão 

(0,808) e afinidade (0,500) dos trabalhadores dentro da célula. Assim, as atividades 

analisadas depreendem uma importante demanda física e psicológica, principalmente 

em virtude da repetitividade das ações e das altas metas de produção. De fato, os 

trabalhadores afirmaram que tais metas podem alcançar até 1800 pares de 

calçados/dia/unidade celular. Ademais, a segmentação do trabalho reduz a compreensão 

do conteúdo e do produto final bem como a autonomia dos trabalhadores. Porém, estes 

fatores parecem não afetar o suporte laboral, haja vista o bom relacionamento entre os 

trabalhadores para o desempenho das atividades.  
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Os profissionais dos serviços gerais de limpeza hospitalar têm como fim último de seu 

trabalho o bem-estar e o acolhimento dos usuários do hospital. Ainda que exerçam 

funções diferentes, todos compartilham o desgaste associado ao ritmo intenso de 

trabalho e a exposição a riscos ocupacionais, que podem gerar acidentes de trabalho. O 

presente estudo procurou investigar a relação entre a organização e as condições de 

trabalho dos que atuam nos serviços gerais de limpeza hospitalar e a saúde. As 

principais abordagens teóricas utilizadas foram a Psicodinâmica do trabalho e a 

Ergonomia da atividade. Quanto ao método privilegiou-se uma abordagem qualitativa, 

que teve como instrumentos uma entrevista individual semiestruturada e um 

questionário sociodemográfico. Os dados foram analisados por meio do software 

IRAMUTEQ. A amostra foi composta por 30 profissionais dos serviços gerais de 

limpeza hospitalar. A partir da análise da Classificação Descendente Hierárquica 

destacam-se as seguintes classes que foram nomeadas a partir de seus descritores mais 

representativos: Sofrimento e Prazer no trabalho, Estratégias de defesa e Organização 

do trabalho. No que se refere aos resultados constatou-se como fontes de sofrimento no 

trabalho o relacionamento conflituoso com a chefia, a invisibilidade do trabalho e o 

preconceito. Entretanto, verificou-se como fontes de prazer o sentimento de utilidade na 

manutenção da limpeza e zeladoria do hospital, o relacionamento com os pares e, 

inclusive, a questão salarial associada a um contrato de trabalho regular, “com carteira 

assinada”. Os elogios proferidos pelos usuários, especialmente pacientes, enaltecem o 

sentimento de utilidade e assim, transformam o sofrimento em prazer no trabalho. No 

que tange a organização do trabalho foram apontados os seguintes aspectos 

desfavoráveis: rigorosa fiscalização da chefia, controle rígido do tempo, dos 

movimentos e das pausas, além da alta sobrecarga de trabalho. O trabalho se mostrou 

responsável por situações de adoecimento dos que trabalham nesse serviço, a saber: 

problemas infecciosos, osteomusculares; além de questões de ordem psíquica, como a 

ansiedade, o estresse, alterações de sono e desgaste emocional. Os trabalhadores se 

utilizam de mecanismos de defesa para diminuírem os aspectos negativos do trabalho 

(negação do sofrimento, negação dos riscos no trabalho). Diante do exposto, esperamos 

que as discussões os dados produzidos nesta pesquisa permitam auxiliar as discussões 

relativas a melhoria das condições de vida e de trabalho desses profissionais. 
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O estudo teve por objetivo compreender os agravantes de sofrimento do trabalho no 

Polo Industrial de Manaus – PIM. Utilizou-se a metodologia qualitativa, realizando a 

meta análise dos resultados de quatro pesquisas empíricas desenvolvidas no período de 

2010 a 2016. A base teórica dos estudos foi a Psicodinâmica do Trabalho, proposta por 

Christophe Dejours. Quanto ao método das pesquisas: uma aplicou a Clínica do 

Trabalho e da Ação, proposta por Dejours; e três realizaram entrevistas 

semiestruturadas. A análise de dados das pesquisas que utilizaram entrevistas foi 

realizada através da adaptação da sistemática Grounded Theory – Análise de 

Comparação Constante. Os participantes das pesquisas abrangeram quinze 

trabalhadores da área produtiva acometidos por Doença Osteomuscular Relacionada ao 

Trabalho – DORT (grupo da Clínica do Trabalho), quinze trabalhadores terceirizados, 

seis líderes de produção e cinco trabalhadores afastados por doença ocupacional em 

período superior a um ano. Os resultados apontaram para vivências de sofrimento 

associadas à sobrecarga, pressão, falta de autonomia, não reconhecimento e 

desvalorização do trabalho, além de negligência por parte da gestão da empresa ao 

negar ou minimizar as evidências de adoecimento por DORT, imputando ainda mais 

sofrimento aos trabalhadores adoecidos. Também foram apontados sentimentos de 

ansiedade e medo como agravantes do sofrimento frente à possibilidade de 

desligamento, ora pela crise econômica que se estabeleceu no país, ora devido ao 

adoecimento decorrente do trabalho. A frequente exigência por alto desempenho e 

qualidade foi outro elemento associado ao sofrimento, além das dificuldades de 

relacionamento entre colegas e chefias. No tocante às estratégias defensivas, 

evidenciou-se: negação, racionalização, clivagem e ambivalência decorrentes da 

impotência frente às exigências que a organização do trabalho impunha. No plano 

coletivo, observou-se resignação e ausência de mobilização. Em todos os casos 

analisados foi possível destacar laços de cooperação enfraquecidos entre pares e 

gestores, cujos relacionamentos tinham como características o distanciamento e a 

sabotagem. Diante dos dados apresentados, é possível inferir que os modelos de gestão 

baseados no modo de acumulação flexível do capital e metas audaciosas de 

produtividade, contribuem para intensificar o sofrimento dos trabalhadores que 

elaboram estratégias de defesa para evitar descompensações mais severas. Na maioria 

das pesquisas o coletivo mostrou-se fragilizado e com ausência de mobilização 

provavelmente em decorrência de uma alta tolerância com as injustiças e banalização do 

mal. A falta de cooperação indica a ausência de confiança que se supõe ser fruto de 

competição não saudável entre trabalhadores. Por fim, faz-se necessário repensar a 
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organização do trabalho no que tange à sobrecarga e conferir a ele flexibilidade e 

espaços de discussão que favoreçam a subversão do sofrimento em prazer. 

 

 

PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO - A VISÃO DE CINCO 

EGRESSOS DE CORPORAÇÕES POLICIAIS FEDERAIS 

 

Juliana Werneck de Souza - Universidade de Brasília (UnB) 

 

Temas relacionados ao trabalho policial e à segurança pública constituem atualmente 

agenda política, acadêmica, jornalística e social. Já as análises sob a perspectiva da 

subjetividade dos trabalhadores e do impacto desse trabalho na saúde e segurança dos 

sujeitos permanecem raras. Este estudo exploratório buscou identificar, sob a 

perspectiva da ergonomia da atividade, as fontes de bem-estar e mal-estar no trabalho 

policial. A amostra de conveniência compõe-se de egressos de corporações policiais que 

consentiram em participar de entrevistas individuais semiestruturadas. O perfil é de 

homens, entre 30 e 45 anos, 4 agentes de polícia e 1 perito criminal. Utilizou-se Análise 

de Conteúdo Categorial Temática (Bardin, 2011), que resultou em três categorias. Na 

primeira, “Fatores relacionados a bem-estar e qualidade de vida no trabalho (QVT) ”, 

identificaram-se 3 temas: natureza do trabalho, sentido do trabalho e status profissional. 

Na segunda, “Custo humano do trabalho, mal-estar e adoecimento”, foram associados 7 

temas: (1) organização do trabalho; (2) custo físico e cognitivo da atividade (3) custo 

psíquico do trabalho, (4) não-reconhecimento social e falta de solidariedade com sua 

humanidade; (5) suicídio de colegas e a percepção do risco aumentado para a incidência 

de doenças mentais, sobretudo depressão e drogadição; (6) impacto do trabalho na 

saúde e na vida familiar; (7) falta de suporte organizacional. A categoria “estratégias de 

mediação” gerou 3 temas (1) estratégias protetoras positivas efetivas, tais como 

treinamentos; prazer e sentido do trabalho; pensamento positivo e suporte familiar; (2) 

estratégias protetoras efetivas, com viés negativo, relacionadas à desmobilização 

subjetiva e à cisão do indivíduo; e (3) falha das estratégias, resultando em sofrimento, 

adoecimento e saída da organização. Os achados se coadunam com os de Ferreira 

(2012), que indicam o prazer no trabalho e a utilidade social como fontes de bem-estar e 

constitutivos da QVT. Quanto à importância do sentido do trabalho, Dejours (1992), 

destaca sua contribuição psíquica como mediador da saúde e construtor da identidade 

pessoal e social do sujeito trabalhador. Os resultados relacionados a mal-estar vão ao 

encontro de pesquisas com policiais realizadas por Costa, Accioly, Oliveira e Maia 

(2007), Minayo e Souza (2003), Souza e Minayo (2005), Souza, Franco, Meireles, 

Ferreira e Santos (2007), o que nos leva a inferir que, a despeito das taxas diferenciadas 

de morbimortalidade entre as corporações, existem similaridades entre as atividades 

policiais, como as dificuldades nas condições de trabalho, a imagem negativa do 

policial, a exposição a riscos, e os modos de adoecer. Dejours (1992) observou que os 

trabalhadores são capazes de proteger sua saúde mental por meio de estratégias de 

defesa individuais e coletivas, que quando falham podem levar a desestabilização 

psicopatológica e o adoecimento. Conclui-se pela coexistência de bem-estar e mal-estar 

nas representações acerca do trabalho policial. O mal-estar e o sofrimento estão 
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principalmente relacionados à natureza e à organização do trabalho policial, falta de 

reconhecimento e de perspectiva profissional, à ocorrência de suicídios de colegas e à 

falta de suporte social e organizacional, que contribuíram, nos presentes casos, para à 

tomada de decisão dos sujeitos de deixar a organização.  

 

MULHERES RURAIS: DINÂMICAS ENTRE SAÚDE MENTAL, TRABALHO E 

GÊNERO 

 

 

Mayara Galvan dos Santos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Álvaro Roberto Crespo Merlo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

 

 

O trabalho rural no Brasil mostra-se como uma categoria fundamental, principalmente 

se avaliarmos a agricultura familiar como responsável por considerável parcela no 

abastecimento de alimentos no país. Porém sua visibilidade aconteceu gradativamente, e 

principalmente, por meio de mobilizações e reivindicações, até que fosse destinatária de 

políticas públicas específicas que contribuíssem para sua manutenção e permanência das 

pessoas nestes lócus. Pensando a especificidade familiar deste segmento, e propondo 

uma visualização do trabalho realizado por mulheres no contexto rural, o cenário 

mostra-se opaco e importantes questionamentos emergem. A saúde mental relaciona-se 

ao trabalho na medida em que este é central na vida das pessoas pois é veiculado não 

apenas à constituição destas e de suas relações, mas insere-se e reflete a própria 

arquitetura social (política, econômica, histórica e cultural) produzindo tanto saúde e 

prazer, quanto adoecimento e sofrimento (Dejours, 1987, Seligmann-Silva, 2011; 

Merlo, 2002). Logo, pensar a saúde mental relacionada ao trabalho a partir da analítica 

de gênero com as mulheres trabalhadoras nos contextos rurais permite analisar 

determinantes do processo saúde-doença, relações e organizações de trabalho e sentidos 

produzidos. Como objetivo pretendeu-se realizar revisão teórica, a partir das pesquisas 

brasileiras, sobre as relações entre trabalho efetuado por mulheres no âmbito rural e as 

relações deste com a saúde mental. O método utilizado foi a revisão de literatura 

narrativa, a partir de publicações na área da Psicologia, provenientes das bases de 

dados: BVS Psi, Scielo e Google Scholar, do ano de 2004 ao ano de 2017. Incluindo 

artigos, dissertações, teses e suas referências a fim de complementar resultados. Os 

resultados denotam a carência de produção de pesquisas neste âmbito que combinem as 

terminologias: “saúde mental relacionada ao trabalho/saúde mental”, “gênero”, “mulher 

rural”, enquanto categorias analíticas. Alguns estudos apontam impactos à saúde mental 

principalmente provenientes da organização do trabalho realizada através da divisão 

sexual, baseada numa tradição patriarcal e, portanto, fonte de desigualdades de gênero; 

jornadas aumentadas, pouco reconhecimento social da categoria, mas também 

autonomia e satisfação relativas às práticas de trabalho. Foi possível perceber as parcas 

pesquisas na área da Psicologia onde os estudos ainda são incipientes. Nas áreas da 

sociologia, antropologia e desenvolvimento rural há produções substanciais. Conclui-se 

que existe uma necessidade de desenvolver pesquisas destinadas a abranger tais 
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temáticas. A Psicodinâmica do Trabalho, por compreender esta relação intrínseca entre 

saúde e trabalho, é uma abordagem cujas contribuições neste cenário são promissoras. 

Se conforme Dejours, o trabalho comporta a esfera afetiva e, portanto, quando 

conjugado com um ambiente passível de criações pode produzir satisfação, e se 

realizado num ambiente que não oferece gratificações pode produzir sofrimento, logo, 

se pensarmos as atividades exercidas por mulheres no contexto rural, onde vida e 

trabalho acontecem num mesmo território/ambiente, como se dá essa dinâmica nas 

relações de trabalho e produções de sentidos? São bases que estimulam pesquisas, 

podendo servir como importantes disparadores para maior visibilização do trabalho 

rural feminino, criação e aprimoramento de ações em saúde do trabalhador rural. 
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SOFRIMENTOS POLICIAIS: ANÁLISE PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

EM UMA DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

Marta de Carvalho Mendes Gonçalves – Universidade de Brasília (UnB) 

Fernanda Sousa Duarte – Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

Introdução: Este trabalho tem como objetivo analisar o sofrimento de policiais civis de 

uma delegacia especializada da Polícia Civil do Distrito Federal e que tem como 

objetivos específicos: analisar a organização do trabalho na qual estão inseridos, 

investigar o sofrimento policial e identificar as relações entre organização do trabalho e 

sofrimento. A Psicodinâmica do Trabalho é o referencial teórico que fundamenta este 

estudo. Método: A presente pesquisa se caracteriza como sendo qualitativa. Foram 

realizadas entrevistas individuais e semiestruturadas, realizados no próprio ambiente de 

trabalho.  O roteiro de entrevista semiestruturado utilizado foi elaborado a fim de 

explorar os temas desse trabalho, um questionário composto de quatro perguntas, 

podendo ser adicionadas outras ao longo da entrevista. Se voluntariaram oito servidores, 

as entrevistas foram gravadas e transcritas. A partir das transcrições foram realizadas 

análises – Análise de Conteúdo (AC), que é uma técnica de pesquisa que trabalha a 

palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências de conteúdo da 

comunicação de um texto replicável ao seu contexto social. A técnica de AC se compõe 

de três grandes etapas: 1) a pré análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados e interpretação. Estes procedimentos foram adotados e os resultados 

transcritos analisados de acordo com os pressupostos da AC. Resultados: após análise 

foram encontradas quatro categorias: Rotina, Dificuldades Operacionais, Relações 

Sócio profissionais e Trabalho x a Vida Pessoal. Neste contexto foi verificado que a 

organização do trabalho da delegacia em estudo caracteriza-se pela sobrecarga, 

exposição a riscos, além das exigências que expõe o trabalhador ao sofrimento, 

relacionado ao surgimento de problemas físicos e psíquicos. Com esta organização do 

trabalho os servidores da delegacia em estudo se deparam com dificuldades na 

operacionalização do trabalho, afetando de forma direta as relações sócio profissionais e 

também a vida pessoal e social. Discussão: os resultados apontam para uma 

organização do trabalho sem horário fixo, com grande volume e sobrecarga de trabalho, 

além dos riscos, exigências e pressões relativos a atividade policial. Ainda se deparam 

com dificuldades relacionadas a equipamentos, falta de pessoal, dificuldades no acesso 

a informações, além do descontentamento salarial e condições impróprias de trabalho. 

Outro ponto que merece ser discutido é que o trabalho polícia é constituído em diversos 

segmentos, podendo perceber a existência de diferentes formas de ser policial, dessa 

maneira se nota a existência de diferentes tipos de sofrimento relacionados a 

especificidade de cada função, acarretando um desarranjo nas relações sócio 

profissionais em função das diferenças entre funções. Isso acaba gerando uma distorção 

na percepção do trabalho do outro. Neste caso então, se verifica que a falta de 
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reconhecimentos das diferentes formas de ser policial, pelos pares, acaba gerando um 

desgaste e um enfraquecimento nas relações sócio profissionais, levando ao 

individualismo, e a falta de cooperação, o que é uma contradição, visto que o trabalho 

exige confiança e coletividade. Nota-se que esta organização do trabalho se encontra 

dificultada pela falta de tempo e espaço para conhecer e reconhecer o trabalho. 
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ENTRE A OBRIGAÇÃO E O PRAZER DE CRIAR: UMA ANÁLISE 

PSICODINÂMICA DO PRAZER-SOFRIMENTO NO TRABALHO ARTÍSTICO 

 

 

Monique Nascimento - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Eloise Helena Livramento Dellagnelo - Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) 

 

 

A consolidação da noção de economia como sinônimo de mercado autorregulado fez 

com que lhe fossem subordinadas todas as formas de manifestação humana, inclusive 

aquelas relacionadas às artes. Assim, compreende-se que o setor cultural, bem como a 

atividade artística não permaneceram imunes a uni dimensionalidade do mercado. No 

que concerne à atividade artística, observa-se que uma série de desafios associados à 

compreensão desta atividade enquanto trabalho. Nas representações atuais, o artista é 

considerado como um possível trabalhador do futuro, um sujeito intrinsecamente 

motivado. Tal perspectiva de análise concebe a arte como inspiração pura e a atividade 

artística romanticamente, como forma idealmente desejável de trabalho. Diante do 

exposto, desenvolveu-se um estudo com o intuito de compreender e analisar as 

possíveis relações existentes entre o contexto de trabalho artístico na região da grande 

Florianópolis, e vivências de prazer-sofrimento dos trabalhadores nele inseridos, tendo 

em vista o processo de mercantilização da cultura. Os objetivos específicos referiram-

se: à organização do trabalho artístico; mobilização subjetiva; prazer e sofrimento; 

estratégias de defesas. Dialogou-se com estudos e com o arcabouço teórico da 

Psicodinâmica do Trabalho, desenvolvida pelo francês Christophe Dejours em 1980, e 

com literaturas concernentes à economia da cultura. Participaram desta pesquisa, 

ocorrida entre os meses de setembro a dezembro de 2016, quatro artistas atuantes na 

região da grande Florianópolis. Após a delimitação dos participantes, realizaram-se com 

cada sujeito, três entrevistas semiestruturadas individuais em profundidade, com 

duração aproximada de uma hora, e observações de suas rotinas de trabalho. As 

entrevistas foram gravadas, transcritas e submetidas à análise de conteúdo categorial 

temática, proposta por Bardin (2016). Os resultados da pesquisa foram dispostos em três 

categorias de análise, baseadas nos eixos que compõem a Análise Psicodinâmica do 

Trabalho, proposta por Mendes e Araújo (2012), a saber: 1) Organização do Trabalho; 

2) Mobilização Subjetiva; 3) Sofrimento, Defesas e Patologias. Conclui-se que o 

contexto de trabalho artístico, pode possibilitar tanto a vivência de prazer quanto de 

sofrimento ao artista. Todavia, o processo de mercantilização da cultura parece 

influenciar na vivência de sofrimento destes trabalhadores, tendo em vista, que a 

absorção de características mercantis pelo setor cultural, tende a limitar a liberdade de 

criação dos artistas, e proporcionar a existência de um ambiente de competições, a 

busca por espaço e destaque da atividade. A tensão decorrente do ambiente de 

competições, tende a dificultar o reconhecimento da beleza do trabalho, tolher a 

existência de relações de cooperação, a manutenção de um espaço de discussão, bem 

como a legitimação de ações concernentes ao uso da inteligência prática, fatos que 
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podem dificultar a subversão do sofrimento em prazer. Em relação ao contexto de 

trabalho artístico na região da grande Florianópolis, acredita-se que possa existir nesta 

região, assim como no estado de Santa Catarina, uma realidade precária em termos de 

apoio à cultura por meio do desenvolvimento de políticas culturais, no entanto, acredita-

se que ela não se distancia muito da realidade observada nos demais estados do Brasil, a 

qual, segundo Rubim (2007, 2015), é marcada também por tristes trajetórias de tais 

políticas. 
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O CORPO BLINDADO? SINTOMAS PSICOSSOMÁTICOS APRESENTADOS 

PELOS TRABALHADORES DA SAÚDE 

 

 

Caroline Maria Nunes - Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 

Karine Vanessa Perez - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 

Renata da Silveira Borstmann - Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 

Yohanna Breunig - Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 

 

 

Este trabalho emerge na tentativa de entender os sintomas apresentados pelos 

trabalhadores do campo da saúde e como enfrentam isso diariamente, já que estes 

profissionais estão entre os que mais adoecem em função do trabalho. A presente 

pesquisa, de natureza qualitativa, tem como objetivo compreender de que modo a 

organização do trabalho pode ocasionar estes sintomas psicossomáticos nos 

trabalhadores da saúde com ensino superior na cidade de Santa Cruz do Sul-RS. Por 

sintomas psicossomáticos, pode-se entender que os mesmos acabam surgindo em 

decorrência de conflitos psíquicos que quando não resolvidos ou satisfeitos, podem 

levar o indivíduo ao sofrimento, encontrando no corpo uma via de alívio e descarga, 

manifestada por meio do adoecimento. Assim sendo, a doença psicossomática ocorre 

quando o sujeito apresenta o sofrimento psicológico em problemas fisiológicos, no qual, 

o corpo irá responder por meio de sintomas e queixas físicas, aspectos relacionados ao 

psiquismo. Desse modo, a pesquisa inicia por meio do estudo bibliográfico e, 

posteriormente de campo. Tem como embasamento metodológico a Psicodinâmica do 

Trabalho strictu sensu adaptada ao contexto local. Utiliza a metodologia da Bola de 

Neve para o levantamento de informações, realizada a partir de entrevistas individuais 

semiestruturadas. A amostra é composta por oito profissionais da saúde com ensino 

superior completo, residentes do município de Santa Cruz do Sul - RS. A Psicodinâmica 

do Trabalho também fundamenta a interpretação e análise deste material, tendo em vista 

que este tipo de metodologia busca proporcionar um espaço para escuta do trabalhador, 

dando significado às suas vivências, tanto de prazer quanto de sofrimento no local de 

trabalho. Como a pesquisa está em andamento, pode-se apontar que a partir dos 

resultados apreendidos durante às entrevistas, poderá ser investigado quais são os 

sintomas psicossomáticos apresentados pelos profissionais de saúde, participantes desta 

pesquisa. Além disso, por meio destes resultados, será possível refletir de que maneira o 

trabalho pode vir a interferir diretamente na vida e na saúde dos trabalhadores, levando-

os ao sofrimento psíquico. 
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ANALISADA A PARTIR DE 

ENTREVISTAS DEMISSIONAIS 

 

 

Gerusa Menezes de Carvalho - Hospital Universitário Getúlio Vargas  

Malba Albuquerque Cavalcante Bulhões - Hospital Universitário Professor 

Alberto Antunes 

 

 

A entrevista demissional pode dar pistas sobre como funciona a Organização do 

Trabalho – OT de uma instituição. Segundo a Psicodinâmica do Trabalho, a OT engloba 

as relações de trabalho estabelecidas entre os trabalhadores de uma determinada 

instituição, sejam eles pares, chefias ou clientes dos serviços prestados, engloba também 

a maneira como a comunicação se desenvolve, as normas e procedimentos estabelecidos 

– que caracterizam a prescrição do trabalho – e o investimento subjetivo do trabalhador, 

as regras de ofício e a inteligência prática usadas para dar conta do real do trabalho. Este 

estudo qualitativo analisou entrevistas demissionais de uma instituição pública de saúde, 

de regime celetista, criada há menos de cinco anos, para gerir hospitais universitários de 

todo pais. Temos como objetivo fazer um comparativo dessas demissões em dois 

estados brasileiros, Alagoas e Amazonas, situados em regiões que tendem a ser 

estigmatizadas como de baixos índices de desenvolvimento. No AMAZONAS 

analisamos 08 entrevistas nos anos de 2016 e 2017, sendo quatro mulheres e quatro 

homens – assistenciais e administrativos – cujo tempo de serviço variava de 43 dias a 17 

meses. Já em ALAGOAS analisamos 26 entrevistas nos anos de 2015 a 2016, sendo 19 

mulheres e 7 homens – assistenciais e administrativos – cujo tempo de serviço variava 

de 3 meses a 2 anos. Os dados foram analisados a partir da Análise da Teoria 

Fundamentada identificando os fatores comuns nas entrevistas a fim de desenhar a OT 

das referidas instituições. Como resultados foram elencados os seguintes motivos para 

se desligar da instituição: impossibilidade de reduzir a carga horária de trabalho, 

impedindo o acúmulo de vínculos empregatícios; expectativa frustrada por não atuar na 

área de ensino e pesquisa (somente em Manaus); insatisfação com o regulamento de 

pessoal da instituição; maior qualidade de vida e atenção a família; expectativa de 

melhores condições estruturais no futuro emprego. Os resultados das entrevistas 

apontam traços de inflexibilidade na OT, como também uma marcante cultura da área 

médica em não ser cobrado por instrumentos de permanência no local de trabalho. De 

forma que os trabalhadores optam por sair da empresa por não atenderem suas 

expectativas nem poder negociar com a gestão, em comum a ambas as regiões. A 

inflexibilidade da OT vem contribuindo para perdas significativas nos recursos 

humanos da empresa, o que, a longo prazo, pode ser prejudicial para o desempenho dela 

devido à evasão de bons profissionais. Além disso, os empregados que pediram 

demissão optam por ambientes de trabalho onde possam ter mais conforto e melhores 

condições de trabalho. 
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DIMENSÕES SUBJETIVAS DO TRABALHO DOCENTE: METANÁLISE DE 

PESQUISAS NO AMAZONAS 

 

 

Tamara Menezes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Fernando Henrique Melo Silva - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

O mundo do trabalho docente tem sido marcado por um cenário nocivo à saúde do 

trabalhador, onde as responsabilidades e exigências em relação ao trabalho do educador 

têm aumentado nos últimos anos, e as condições de trabalho se tornam cada vez mais 

precárias. O presente estudo teve o objetivo de compreender as dimensões subjetivas do 

trabalho docente, partindo de oito pesquisas empíricas realizadas no Laboratório de 

Psicodinâmica do Trabalho – LAPSIC, da Universidade Federal do Amazonas - UFAM 

no período de 2010 a 2017, com coletivos de docentes do ensino básico, ensino 

superior, educação inclusiva, ensino na área rural e professores de um centro 

socioeducativo, tendo como método a metanálise dos resultados. Três das pesquisas 

utilizaram a Clínica do Trabalho e da Ação, outras três utilizaram de Oficinas de escuta 

clínica para o sofrimento e duas utilizaram entrevistas individuais semiestruturadas. 

Além das oito pesquisas empíricas, outras três pesquisas documentais do LAPSIC 

somam-se ao total de pesquisas voltadas a esse contexto de trabalho. As pesquisas 

sinalizaram a organização do trabalho marcada por contradições entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real; e a sobrecarga intensificada por múltiplas atividades 

exigidas. Apontaram a presença do conflito entre os sentimentos de responsabilidade 

sobre o trabalho desenvolvido em contraste com as condições inapropriadas para que 

isto aconteça. A relação professor-aluno constitui-se tanto como fonte de prazer como 

de sofrimento. O prazer dos professores é associado à relação afetiva e resultados 

satisfatórios dos estudantes; e, por outro lado, o sofrimento é relacionado à ausência de 

interesse e motivação dos alunos com os conteúdos abordados em sala de aula e, 

também, à dificuldade em estabelecer parceria entre a família e a escola, além da 

impossibilidade de criar vínculos de confiança com a hierarquia. As estratégias 

defensivas identificadas foram: absenteísmo, negação, falta de engajamento e 

racionalização. As pesquisas sinalizaram ainda a ocorrência de Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho - DORT, e também o adoecimento em 

decorrência da violência cotidiana de assédio moral, com o surgimento transtornos 

mentais relacionados a essas vivências de sofrimento, como ansiedade, depressão e 

transtorno do pânico. Em contrapartida, a mobilização subjetiva acontece por meio do 

uso da inteligência prática frente aos imprevistos do trabalho real. A cooperação e a 

transgressão do trabalho prescrito são apresentadas como recursos de enfrentamento das 

vivências de sofrimento; e as vivências de prazer estão associadas à autonomia e 

reconhecimento. Os estudos indicam a importância e necessidade de (re) conhecer os 

agravantes do sofrimento e mobilizadores de prazer no sentido de propor estratégias de 

organização do trabalho que favoreçam o prazer/sentido no contexto do trabalho e as 
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diversas formas de mobilização a esta prática docente que, em sua maioria, se 

configuram em um cotidiano que dificulta a subversão do sofrimento em prazer. 

Palavras chave: Trabalho Docente, Psicodinâmica do Trabalho, Subjetividade no 

Trabalho.  
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VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO DE TRABALHADORES DO 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO EM MANAUS-AM 

 

 

Tamara Menezes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Mayara Janaina Silveira Feitoza - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

O trabalho possui uma função na constituição do trabalhador enquanto sujeito. Central 

na vida humana, de acordo com a Psicodinâmica do Trabalho - PDT, o trabalho pode 

ser pensado como um mediador para se produzir uma identidade frente ao mundo. A 

presente pesquisa teve o objetivo de realizar metanálise dos resultados de três pesquisas 

do Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho – LAPSIC da Universidade Federal do 

Amazonas realizadas no sistema socioeducativo. As pesquisas foram realizadas no 

período de 2013 a 2016 com professores, socioeducadores e técnicos que trabalhavam 

em centros socioeducativos na cidade de Manaus. Os objetivos das pesquisas abrangem 

categorias de análise da PDT: a compreensão das vivências subjetivas do trabalho, a 

organização do trabalho, o sofrimento no trabalho, as estratégias defensivas, o prazer no 

trabalho, o reconhecimento, a cooperação e a mobilização subjetiva. O método utilizado 

na pesquisa com o coletivo de professores, bem como na pesquisa com os 

socioeducadores foi o da Clínica do Trabalho e da Ação e tiveram como instrumento 

fundamental a fala dos trabalhadores ao se valorizar a dimensão subjetiva do trabalho. 

Na pesquisa com os técnicos de nível superior, foi utilizada como instrumento para 

coleta de dados a entrevista individual semiestruturada, e a análise foi realizada a partir 

de uma adaptação da sistemática de Análise da Teoria Fundamentada (Grounded 

Theory). Quanto aos resultados, na pesquisa com os professores a falta de autonomia 

apareceu como geradora de sofrimento aos docentes, sofrimento este agravado pelo 

medo e impotência frente às experiências de violência no trabalho; e o sentido do 

trabalho está associado na possibilidade de contribuir na formação cidadã dos 

adolescentes. Com os socioeducadores, a pesquisa permitiu que o coletivo se deslocasse 

da posição defensiva e recuperasse o poder de refletir e agir sobre a organização do 

trabalho. A pesquisa com os técnicos socioeducativos, por sua vez, evidenciou na 

maioria das entrevistadas, a dificuldade destes profissionais em atribuir sentido ao seu 

fazer, as falas estavam presas à prescrição da tarefa. Em comum, no coletivo de 

professores e no de socioeducadores, o espaço da fala aparece como grande expoente no 

desenvolvimento de espaço de confiança mútuo, de cooperação do coletivo e na 

mobilização de prazer. Por outro lado, com o coletivo de técnicos, a fala foi interpretada 

através do silêncio, de falas pré-formuladas ou acríticas como expressão de sofrimento 

no trabalho, constatando-se pouca abertura para diálogo sobre as vivências de prazer e 

sofrimento no trabalho. Os estudos sinalizam para a importância da realização de 

pesquisas no contexto socioeducativo, bem como possibilitam um olhar sobre o 

profissional inserido nesse contexto, permitindo desta forma uma reflexão crítica sobre 

a ação e os processos subjetivos do trabalho de socioeducadores e técnicos do sistema 

socioeducativo. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA JUNTO A TRABALHADORES DA REDE 

LIGADA À POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

 

Cristiane Barros Marcos - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

Priscila Soares Pepe - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

 

 

Este relato apresenta experiências junto a trabalhadores da rede ligada às políticas 

públicas sobre drogas, vividas por duas ministrantes de um curso de capacitação nessa 

área. O uso de drogas acompanha a história da humanidade, porém na atualidade 

constitui-se como uma questão de saúde pública. Diante de tal cenário, políticas 

públicas são desenvolvidas e trabalhadores de variadas profissões se inserem na referida 

rede. No intuito de capacitá-los, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(SENAD) fomentou uma série de cursos no território brasileiro a partir da criação dos 

Centros Regionais de Referência (CRR), em 2010. O presente relato refere-se a 

atividades formativas realizadas por um CRR da região sul do Rio Grande do Sul. Entre 

março de 2015 e outubro de 2016, foram ministrados cursos acerca dos problemas 

relacionados ao uso de drogas em seis municípios gaúchos, totalizando 441 

participantes – todos trabalhadores das áreas da saúde, assistência social, educação e 

segurança. Previu-se um grupo heterogêneo no que diz respeito ao conhecimento 

técnico sobre substâncias psicoativas e intervenções, sendo necessária uma avaliação 

inicial com cada turma por meio de rodas de conversa e estudos de caso realizados em 

grupo. Verificou-se que o tema central dessas avaliações não se referia às dificuldades 

inerentes aos transtornos relacionados ao uso de substâncias, mas às vivências de prazer 

e, principalmente, sofrimento dos trabalhadores. Foram evidenciados relatos de 

frustração, impotência e “sensação de estar enxugando gelo”, principalmente em função 

das recaídas e da evasão, além da desvalorização social do trabalho e de dificuldades em 

acionar os demais serviços da rede. Já as vivências de prazer referiram-se aos momentos 

em que casos “difíceis” mantêm a adesão ao projeto terapêutico, bem como ao 

reconhecimento social pelo desempenho de uma função “difícil”. Observa-se que as 

narrativas associam prazer e sofrimento a forma como ocorre o reconhecimento social, 

o que pode estar relacionado a um dos paradoxos do tema “drogas”, já que se relaciona 

ao processo de saúde/doença, mas também a criminalidade e questões jurídico-morais. 

Quanto ao sentimento de não poder resolver as queixas e demandas que encontram, 

assim como a tudo que se estabelece a partir da noção de recaída, cabe apontar uma 

possível contradição entre as diretrizes da política pública nacional de redução de danos 

e as expectativas dos trabalhadores quanto à abstinência total para todos os casos 

atendidos. Nesse cenário, se propôs e foi realizada a criação coletiva de um mapa da 

rede de cada município, com lista de contatos, a fim de mobilizar o coletivo de trabalho, 

agilizar a comunicação entre os serviços e fomentar os vínculos entre os trabalhadores. 

Sugere-se que, além da educação permanente sobre o cuidado e a atenção as pessoas 

com problemas relacionados ao uso de drogas, sejam organizados espaços coletivos 
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para circulação da fala, discussão e reflexão sobre as vivências no trabalho. A 

mobilização subjetiva coletiva poderá propiciar que se reconheçam e fortaleçam suas 

estratégias de defesa a fim de promover saúde para todos os envolvidos – trabalhadores 

e usuários dos serviços.  
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AS VIVÊNCIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E AS SUAS REPERCUSSÕES NA SAÚDE MENTAL  

 

 

Viviane de Souza Buriol - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Cristiane Marcos- Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Janine Kieling Monteiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Patrícia Henrich - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Genesis Pedrosa - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

 

 

O cenário de transformações da Tecnologia da Informação (TI) sofre constantes 

avanços, tornando-se essencial para a sobrevivência de qualquer setor da economia e da 

vida moderna. Devido à diminuição das distâncias, transformando o globo terrestre em 

um imenso mercado. As relações de trabalho também sofreram mutações, que implicam 

na atividade profissional e na competitividade. As decisões são tomadas com base em 

relações de poder, que regulam o trabalho e impactam na saúde mental do trabalhador. 

Frequentemente este é exposto a metas de produção abusivas. Identificou-se nas bases 

de dados uma carência de pesquisas brasileiras sobre esse contexto. O presente estudo 

teve como referencial a Psicodinâmica do Trabalho (PdT). Os seus objetivos foram 

descrever a organização do trabalho, buscando compreender as vivências de prazer e 

sofrimento dos trabalhadores da área de TI. Utilizou-se método descritivo, com 

abordagem qualitativa. Houve a participação de 10 trabalhadores da área da TI, de 

fábrica de softwares, de uma empresa prestadora de serviços de TI de Porto Alegre/RS, 

com no mínimo seis meses na função. Os participantes foram selecionados por 

conveniência. Os instrumentos utilizados foram: entrevistas individuais e questionário 

sociodemográfico e laboral. Para a análise do material foi utilizada a análise de 

conteúdo. O estudo atendeu os procedimentos éticos em pesquisa. Destacam-se nos 

resultados que o trabalho prescrito do desenvolvedor de TI consiste na implantação de 

soluções de sistemas informatizados e na administração de ambientes informatizados, 

prestando suporte técnico aos clientes. Desta forma, a Organização do Trabalho é 

caracterizada pela necessidade de atualização constante, busca por soluções imediatas e 

demandas sazonais de trabalho, distribuídas por projetos em equipes. As vivências de 

prazer foram relacionadas: aos desafios que o trabalho oferece (tais como gerar novas 

soluções para os clientes, aprender continuamente e “dar vida aos softwares”); ao 

trabalho em equipe em um ambiente amistoso; e a receber o reconhecimento do cliente. 

Por outro lado, as vivências de sofrimento estão relacionadas à dinâmica da organização 

de trabalho que predispõe a pressão por resultados imediatos, com prazos mal 

dimensionados, originando sobrecarga de trabalho e longas jornadas diárias, impactando 

no aumento dos erros, na perda da qualidade e no aumento de conflitos nas relações de 

trabalho. Também foram relatadas dificuldades nas atividades pelo uso de equipamentos 

obsoletos. Segundo a PdT, a possibilidade do uso da inteligência prática (neste caso 

associada ao conhecimento) favorece o reconhecimento e o sentido do trabalho. E o 

trabalho em equipe, baseado na confiança e cooperação, proporciona maior integração e 
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a busca por soluções criativas - elementos favoráveis para produção de saúde. Nesse 

contexto, as vivências de sofrimento são ocasionadas pela exigência da alta produção 

intelectual, num curto espaço de tempo, visando à produção dos softwares. Ou seja, 

essas vivências estão relacionadas ao trabalho imaterial, com altas demandas e ao 

equipamento deficiente. Os participantes relataram alguns prejuízos na saúde, como alto 

nível de estresse e esgotamento mental. A partir disso, sugere-se necessidade de maior 

participação do grupo estudado no planejamento das suas atividades e a necessidade de 

programas voltados para a qualidade de vida no trabalho.  
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“BOM É RUIM, RUIM É BOM… EU NÃO SEI”: AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO, TRABALHO E COMÉRCIO 

 

 

Ana Luísa Campos Moro - Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP-

RS) 

Mayte Raya Amazarray - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA) 

 

 

A presente comunicação pretende apresentar parte de uma pesquisa realizada como 

trabalho de conclusão de curso, a nível de graduação em Psicologia. Tem-se como 

objetivo caracterizar e problematizar as avaliações de desempenho utilizadas com 

trabalhadores do comércio, discutindo o trabalho efetivamente realizado pelo sujeito e o 

trabalho que é avaliado, assim como as implicações de tais avaliações para a 

subjetividade do trabalhador, para a equipe e para a organização. A pesquisa foi 

realizada com cinco trabalhadores do comércio de diferentes ramos na cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, no ano de 2015. Utilizou-se método de pesquisa qualitativo, 

por meio de uma entrevista semiestruturada, que posteriormente foi submetida à análise 

de conteúdo (Bardin, 1979). Os eixos teóricos condutores basearam-se nos estudos da 

Psicodinâmica do Trabalho, especialmente os trabalhos de Christophe Dejours (1994 e 

2008) e os estudos de Vincent de Gaulejac (2007) a respeito das técnicas de gestão da 

subjetividade. Na pesquisa, foram narrados quatro tipos de avaliação de desempenho, 

sendo elas: I) aquela realizada por gestores; II) aquela realizada por pares; III) aquela 

realizada por gestores e pares; e IV) aquela realizada por terceiros. A fala dos 

trabalhadores aponta a grande lacuna entre o trabalho prescrito e avaliado e o trabalho 

que reflete a realidade da experiência laboral, que acaba por se perder na objetividade 

dos métodos avaliativos. Além disso, as avaliações de desempenho foram 

compreendidas como portadoras de uma falsa neutralidade, que uniformiza 

comportamentos e favorece a adaptação a regras institucionais. Percebe-se, também, o 

sofrimento causado pela ambiguidade entre o real e o avaliado, entre a capacidade de 

criar dos trabalhadores e a capacidade de repetir padrões. Os resultados dão luz a 

particularidades e precarizações no setor do comércio, assim como às implicações das 

avaliações de desempenho para a subjetividade daqueles que trabalham no setor. 

Estudos futuros ampliando a população estudada e a diversidade de áreas do comércio 

poderão contribuir para melhor avaliar as tendências relatadas e as implicações para a 

subjetividade destes trabalhadores. 
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TERCEIRIZAÇÃO: A PERCEPÇÃO DE TRABALHADORES 

 

 

Júlia Gonçalves - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Leila Mara Piasentin Claro - Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA) 

 

 

A terceirização, enquanto um processo resultante das modificações econômicas dos 

últimos anos, vem sendo foco de discussões, principalmente, por suas repercussões na 

saúde dos trabalhadores. A terceirização pode ser compreendida como uma relação, 

muitas vezes marcada pela vulnerabilidade e fragilidade dos direitos trabalhistas, em 

que uma empresa/empregador contrata um terceiro para prestar serviços em sua 

empresa. Neste estudo buscou-se compreender a percepção de trabalhadores de uma 

empresa prestadora de serviços terceirizados acerca deste tipo de trabalho. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa e descritiva em que foram realizadas entrevistas individuais a 

seis trabalhadores terceirizados. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

conteúdo, porém apropriou-se da Psicodinâmica do trabalho como referencial teórico. O 

projeto de pesquisa atendeu a todos os tramites necessários, recebendo o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n° 1.280.595. Inicialmente, os 

participantes identificaram a terceirização como um modelo positivo de trabalho por 

considerarem flexível. Relataram possuir flexibilidade em relação aos horários e turnos 

de trabalho, porém observa-se, que esta é uma visão distorcida pois, a terceirização pode 

ser um exemplo de flexibilização do trabalho, na medida em que ocorre a transferência 

da atividade de uma primeira empresa para uma terceira, que contrata os serviços, e que 

passa a ter responsabilidade pelos encargos e direitos trabalhistas e isso não implica, 

necessariamente, em flexibilização nas rotinas do trabalho. Alguns entrevistados não 

conseguiram diferenciar o modelo de contrato terceirizado de outros tipos de contratos, 

mesmo já tendo possuído essas experiências. Porém quando questionados quanto as 

características deste modelo de contrato esse foi associado a pouca perspectiva de 

crescimento, a um trabalho instável e com menor comprometimento no desempenho das 

atividades. Ainda, houve consenso entre os participantes, que esse modelo de trabalho 

gera distanciamento na relação entre os trabalhadores com a organização. Esse fato 

decorre, principalmente, da necessidade de realizar as atividades de trabalho fora dos 

portões da empresa. Percebeu-se que nas falas dos trabalhadores entrevistados com 

relação a terceirização houve predomínio de uma visão simplificada e de certa forma 

distorcida, acerca das consequências e diferenças deste modelo de contrato para outros 

tipos de contratos. Assim tornou-se evidente que essa forma de trabalho pode propiciar 

uma alienação em relação aos diretos e benefícios de ser um trabalhador terceirizado. 

Ainda, considera-se fundamental que a instabilidade que acomete os trabalhadores 

terceirizados, devido a flexibilidade e precarização, pode levar os sujeitos a manterem-

se apreensivos e angustiados pela incerteza de ficar ou não no emprego. Esse estudo 

forneceu uma melhor compreensão do processo de terceirização conforme a percepção 

de trabalhadores submetidos a essa forma de contrato. A falas dos participantes 

evidenciam que o distanciamento com a empresa leva a fragilização do coletivo de 
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trabalho, e neste caso, as possibilidades de reivindicações contra a organização do 

trabalho tornam-se menores. Destaca-se também, que os impactos que esse modelo de 

contrato acarreta, como salários inferiores, jornadas de trabalho extensas, fragilização 

nas relações de trabalhos e pouca perspectiva de crescimento profissional, nem sempre 

são percebidos pelos próprios trabalhadores.  
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ANÁLISE DAS RELAÇÕES TRABALHO-SAÚDE-DOENÇA NA ATENÇÃO 

BÁSICA: OLHARES ACERCA DOS PROFISSIONAIS, GESTORES E 

COMUNIDADE 

 

 

Geigison Bezerra Veloso - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Danielle da Silva Apolinário - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Débora Dianne da Silva Freitas - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo - Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Maiully Bernardo Mendonça - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 

 

Este estudo traz consigo o resultado de uma a análise acerca da compreensão que a 

população geral do município de João Pessoa no estado da Paraíba, possui acerca da 

atenção primária e secundária visualizada na forma de ações diante da relação trabalho-

saúde-doença. Objetivou-se também observar as vivências dos trabalhadores que 

passam por processos de adoecimentos. Foi considerado como pertinente reconhecer os 

usuários enquanto trabalhadores, de forma que fosse explorada a relação trabalho-

saúde-doença, retirando a não notoriedade dos diversos casos de doenças ocupacionais 

que se mantém fora dos registros nacionais de agravos pela falta de compreensão do 

nexo causal entre saúde e trabalho, desconhecida pela população e não incorporada 

pelas equipes de saúde. O estudo foi direcionado por um método qualitativo, tendo 

como instrumento a entrevista semiestruturada, aplicada de forma individual, a pesquisa 

obteve a aprovação do comitê de ética da Universidade Federal da Paraíba e teve como 

amostra 12 participantes voluntários que foram selecionados de forma aleatória, em que 

cinco são do sexo feminino e sete do sexo masculino, variando a idade entre 32 a 62 

anos. Estes possuíam áreas de trabalhos e salários diversificados. Parte dos 

entrevistados relatou sofrer ou reconhecer os riscos das doenças que estão relacionadas 

com o trabalho. Todos os entrevistados apontaram o desconhecimento, ou interpretaram 

de maneira equivocada, quando questionados a respeito da existência de ações em saúde 

do trabalhador nas Unidades Básicas de Saúde. Após a explicitação breve do conceito e 

dos objetivos dessas ações, muitos, através das suas falas, justificaram a importância 

que tem as mesmas. Entretanto, apesar de ser considerado por muitos autores como 

objeto de angústia e tendo em vista todas as dificuldades enfrentadas em relação ao 

bem-estar no trabalho, se fez notório que o trabalho traz sentimentos de prazer e 

satisfação aos indivíduos através das relações sociais, que são construídas formal e 

informalmente nos locais de trabalho e que regulam a saúde dos sujeitos. Esta pesquisa 

se propôs a contribuir de forma a permitir que os trabalhadores da cidade de João 

pessoa, ampliassem suas visões acerca do entendimento da relação trabalho-saúde-

doença, e sobre a atuação da atenção básica quando se refere à prevenção, diagnóstico e 

tratamento diante do sofrimento e adoecimento decorrente das implicações do trabalho 

sobre a vida dos sujeitos.  
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“DE QUEM SE COBRA?”: O ABSENTEÍSMO POR LER/DORT E O 

SOFRIMENTO DE ATENDENTES DE NUTRIÇÃO EM UM HOSPITAL 

PÚBLICO 

 

 

Maria do Carmo Baracho de Alencar - Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) 

Karine Vanessa Perez - Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) 

Álvaro Roberto Crespo Merlo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

 

 

Introdução: O absenteísmo é um complexo problema administrativo para as diversas 

organizações, e alguns dos motivos são as doenças relacionadas ao trabalho. As 

LER/DORT estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil e no 

mundo, e entre os diversos aspectos de risco está a organização do trabalho. Diferentes 

modos de organização do trabalho vêm impondo diversas exigências junto aos 

trabalhadores, gerando sofrimento psíquico, e com isso, contribuindo para o processo de 

adoecimento, e influenciando nos índices de absenteísmo por motivo de doença. 

Objetivo: Investigar sobre o absenteísmo relacionado às LER/DORT no setor de 

Distribuição de Alimentos e compreender as relações entre este absenteísmo e o 

sofrimento de atendentes de nutrição de um Hospital Público. Atentou-se para as 

vivências e condições de trabalho dos trabalhadores, bem como as repercussões destas 

na saúde física e mental dos trabalhadores. Método: O estudo contém duas etapas. (1) 

Investigação dos índices de absenteísmo relacionado às LER/DORT, através de análise 

documental, no setor de Distribuição de Alimentos de um Hospital Público da cidade de 

Porto Alegre, no período de 01 de junho de 2015 a 30 de junho de 2016 (2) Convite 

voluntário e realização de encontros em grupos com atendentes de nutrição, para 

discussão e compartilhamento de questões a respeito da organização do trabalho e 

relações com os sintomas osteomusculares. Foram realizados cinco encontros em grupo, 

com atendentes de nutrição em seus locais de trabalho, e que tiveram uma duração 

aproximada de 60 minutos cada. Os encontros foram gravados e transcritos para análise, 

e utilizou-se as fundamentações teóricas da Psicodinâmica do Trabalho-PDT, que 

preconiza a escuta coletiva dos trabalhadores. Resultados: Da etapa 1, o setor de 

Distribuição de Alimentos do Hospital esteve entre os setores do hospital com o maior 

índice de absenteísmo relacionado às LER/DORT. E na etapa 2, participaram dos 

grupos treze (13) atendentes de nutrição, do gênero feminino, idade entre 25 a 58 anos, 

escolaridade variando entre ensino médio incompleto a superior incompleto. Das 

atendentes todas referiram sintomas dolorosos em diversas regiões corporais, sendo que 

três (3) já haviam vivenciado o afastamento do trabalho pelo INSS por motivo dessas 

doenças. Verificou-se sobrecargas de trabalho, poucos atendentes para as demandas 

impostas, negação dos riscos de agravamento da doença e racionalização, modos de 

gestão com uma supervisão rígida, muitas cobranças e pouco espaço para a escuta do 
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trabalhador, a falta de reconhecimento pelos esforços dispendidos pelos trabalhadores, 

além de medo, ansiedade e sofrimento psíquico, entre outros. Conclusão: Os resultados 

evidenciaram modos de organização do trabalho que estimularam a sobrecarga do corpo 

e que favoreceram os processos de adoecimento, havendo relações com o absenteísmo 

pelas doenças. O estudo promoveu reflexões sobre a necessidade de se refletir sobre os 

atuais modos de organização do trabalho, além da necessidade de espaços coletivos de 

discussão propostos pela PDT a fim de se evitar os processos de adoecimento e de 

agravamentos tanto para a saúde física quanto mental dos trabalhadores.  
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SOFRIMENTO E PRAZER NO TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE OS 

PROCESSOS DE SAÚDE-DOENÇA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL 

 

 

Geny Gonçalves dos Reis - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Eduardo Pinto e Silva - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de compreender e analisar o sofrimento no trabalho 

a partir da perspectiva do professor da Educação Básica. Como sofrimento e prazer não 

são incompatíveis, mas sim um par contraditório e indissociável, tratamos não somente 

daquilo que no trabalho faz sofrer, mas sim como os professores lidam com o 

sofrimento, de forma a considerarmos as possibilidades de prazer que surgem no embate 

desse par. No percurso investigativo examinamos a realidade de uma escola pública 

municipal da zona periférica de um município do Estado de São Paulo. A pesquisa se 

pauta no referencial teórico da Psicodinâmica do Trabalho, como também em estudos 

referentes à educação básica brasileira que analisam os desdobramentos da Reforma do 

Estado nas políticas educacionais e no trabalho docente. A análise se ancora em dados 

obtidos nos anos 2015 e 2016 por meio de: questionário respondido por uma amostra de 

29 professores; entrevistas semiestruturadas com 8 professores; documentos oficiais da 

educação fundamental brasileira e educação municipal; dados da Divisão de Medicina e 

Segurança do Trabalho sobre afastamentos por motivos de saúde dos professores. As 

categorias de análise construídas - condições e cotidiano de trabalho; reconhecimento e 

relações de trabalho; autonomia e sentido no trabalho; a condição feminina no trabalho 

docente - permitiram compreender os embates entre sofrimento e prazer e de que 

maneira interferem no trabalho, subjetividade e saúde. O cotidiano de trabalho é 

constituído por cargas elevadas de horas/aula, intensificação dos ritmos e demandas e 

invasão do labor nos espaços de não trabalho, em um contexto de precarização objetiva 

e subjetiva. Nas relações de trabalho estabelecidas entre os pares que trabalham no 

mesmo ano escolar o reconhecimento se configura como pontual, senão limitado. 

Identificou-se haver estratégias de luta para o reconhecimento. Cerca de metade do 

grupo se mantém na escola todos os anos e parte dele partilha de um ideal político de 

educação transformadora. A unidade coletiva, contraditória, contém rixas e desavenças 

internas que dificultam e/ou criam obstáculos às relações cooperativas e solidárias. Há 

impedimentos objetivos e subjetivos que os afastam do sentido autêntico do trabalho. 

Sofrimento e adoecimento foram identificados na narrativa de seis dos oito 

entrevistados. Prazer e sofrimento coexistem, mas o sofrimento se sobrepõe ao prazer, 

num contexto de precariedade, degradação de si e dos coletivos, submetendo 

trabalhadores a um desgaste que afeta o bem-estar, saúde, identidade profissional e 

qualidade do trabalho.  
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PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO BANCÁRIO: UM OLHAR SOBRE 

O GESTOR INTERMEDIÁRIO  

 

 

Elisangela Carpenedo de Mattos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

Álvaro Roberto Crespo Merlo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

 

 

INTRODUÇÃO O presente trabalho propôs-se a estudar a dinâmica prazer-sofrimento 

no trabalho de bancários que ocupam cargo de gestão intermediária em um banco 

localizado no estado do Rio Grande do Sul. A escolha por esta população específica, 

decorreu do fato de que poucos estudos foram realizados a fim de compreender a 

dinâmica prazer-sofrimento no trabalho de ocupantes de cargo de gestão (Aguiar, 2013), 

sobretudo a intermediária. Acreditamos ser relevante nos preocuparmos com as relações 

entre trabalhador e trabalho, sobretudo por conta das transformações ocorridas no 

mundo do trabalho desde os anos 1980, como o surgimento do Toyotismo (Aguiar, 

2013). A consolidação e propagação do ideário neoliberal, fomentou o surgimento de 

novas formas de organização, gestão e administração do trabalho, alicerçados no 

sacrifício da subjetividade em prol da rentabilidade e competitividade. 2 MÉTODO A 

metodologia utilizada baseou-se nos pressupostos teórico-metodológicos da 

Psicodinâmica do Trabalho (PdT), tendo sido adaptada em sua execução, e utilizada 

para a compreensão dos temas abordados nas entrevistas. Nosso objetivo foi discutir os 

entrelaçamentos no que tange à adesão à cultura do management e as possibilidades de 

resistência aos modos de organização do trabalho vigentes. A pesquisa inicial foi 

realizada a partir de levantamento bibliográfico sobre o tema, objeto deste estudo, tendo 

encontrado poucos com foco nos gestores intermediários. Posteriormente realizamos a 

pesquisa de campo, com as devidas adaptações à PdT, neste caso utilizando-se 

entrevistas individuais semiestruturadas. 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO. Por 

objetivo tivemos de apurar as diferenças de percepção de prazer e sofrimento no 

trabalho dos gestores intermediários entrevistados, os quais tinham de oito meses a vinte 

anos no cargo. A pesquisa nos mostrou que a maior introjeção dos valores relacionados 

aos novos modos de gestão, também conhecidos por poder gerencialista ou cultura do 

management, permite que os gestores consigam produzir estratégias de defesas mais 

eficientes oportunizando, mais vivências de prazer. A baixa adesão a estes novos 

modelos, por sua vez, satura as defesas, até mesmo por conta das dificuldades de 

cooperação e de coletividade, ocasionando mais vivências de sofrimento e mesmo o 

risco de adoecimento. 5 CONCLUSÃO A partir da experiência de escuta desta 

pesquisadora, não como psicóloga, mas como colega-trabalhadora-bancária, foi 

construída uma hipótese acerca das relações entre o tempo de gestão e a maior ou menor 

motivação no trabalho. Dentre os achados que consideramos mais relevantes neste 

estudo, está a desconstrução de nossa hipótese inicial, que preconizava que gestores 

com maior tempo no cargo, teriam uma visão mais negativa do trabalho, ocasionando 
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desmotivação e sofrimento. Por outro lado, gestores nomeados a menos tempo ou que 

tivessem mais mobilidade, veriam o trabalho no banco de maneira mais positiva. 

Constatamos, pois, que estes trabalhadores aderem intensamente à cultura do 

management, isto lhes proporciona a construção de estratégias defensivas mais efetivas, 

mesmo sendo individuais, que os permite continuar trabalhando, mesmo em condições 

hostis.  
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TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA RELACIONADO AO TRABALHO 

POLICIAL NO ESPÍRITO SANTO: UMA EXPERIÊNCIA DE ANÁLISE DAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 

Ednéia Vieira Serrano - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Ueberson Ribeiro Almeida - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

 

 

Este estudo analisa a construção e implantação de mudanças na metodologia de 

treinamento físico que preparou os policiais militares (PM‟s) do Batalhão de Missões 

Especiais (BME) do Espírito Santo para a participação no Teste de Avaliação Física 

(TAF). O método tradicional no qual o TAF vem sendo desenvolvido na Corporação 

está pautado em avaliar a performance do policial. Tal modelo não considera as 

condições de trabalho dos sujeitos, tampouco, os modos de organização do trabalho. 

Com objetivo de aprimorar esse método, elaborou-se uma proposta de treinamento 

físico com a participação dos militares, numa gestão coletiva do treinamento a fim de 

produzir maior aproximação como trabalho real. No mesmo passo, dimensionava-se que 

esse novo modelo poderia promover a consecução de “prazer” no trabalho, prescrutando 

uma diminuição do “sofrimento” - conceitos compreendidos tais como propostos por 

Dejours (2009) -, principalmente ao se tratar que parte desse sofrimento estava 

vinculada à realização do TAF. A par dessas perspectivas, deu-se início à construção de 

um projeto piloto o qual fora denominado Teste de Campo (TC). Para a montagem do 

TC foi necessário realizar a preparação física de 96 policiais das Companhias de 

Choque do BME, durante três meses, em duas sessões semanais. À medida que se 

avançou nas semanas de treinamento, outros itens foram acrescentados, unindo a 

preparação física aos elementos policiais - parte técnica do serviço policial, como 

exemplo, as posições de tiro. Para controle dos participantes, foi aproveitado o 

questionário Par-Q, contendo informações como peso, altura, índice de massa corporal e 

outras variáveis da avaliação física. O instrutor do treinamento também foi submetido 

ao teste para melhor direcionar os sujeitos participantes. O diálogo com os PM‟s foi 

parte da estratégia de treino para que as etapas fossem construídas em conjunto. Os 

elementos constitutivos do TC foram apostos de modo a simular um cenário real. Com 

isso, buscou-se considerar a possibilidade de se produzir prazer nas atividades físicas 

preparatórias para o TAF, incluindo os PM‟s como protagonistas de seu cotidiano e 

considerando o saber do trabalhador nessa construção. A nova proposta de treinamento 

possibilitou problematizar as distâncias entre as prescrições e a vida operacional do 

policial, incitando a necessidade de re-normatizações geradoras de saúde no trabalho 

(DEJOURS 1986; 1992; CANGUILHEM, 2015). É nessa esteira que se apontava uma 

prática menos estanque, dessemelhante dos TAF‟s realizados nas Corporações, para que 

os policiais capixabas pudessem reconhecer nela uma aproximação com a atividade de 

policiamento e, assim, reformular o seu próprio saber-fazer policial (DEJOURS, 2005a; 

2005b). A projeção feita com o Teste de Campo demonstrou que essa nova perspectiva 

de gestão do treinamento contribui para mudanças na atividade do policial referente aos 
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aspectos relacionados à saúde, haja vista que fortaleceu e provocou a construção e 

reflexão das práticas do trabalho pelos próprios trabalhadores. 
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A SAÚDE DO TRABALHADOR POLICIAL MILITAR: DINÂMICAS DE 

SOFRIMENTO EM UM CENÁRIO DE CRISE NA SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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Em fevereiro de 2017 o Espírito Santo foi palco de um movimento que perdurou 22 dias 

denominado pelos principais veículos midiáticos capixabas como “manifestação dos 

familiares e amigos dos policiais militares” (ARPINI, 2017). Inconteste, a própria 

Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) não reconhecia como sendo um movimento de 

paralisação dos policiais. Todavia, essa instituição entendeu tal situação como um 

limitador de suas atribuições, vez que as entradas dos quarteis seguiam bloqueadas pela 

presença de familiares. De um lado, a escassez do policiamento nas ruas produziu 

indignação em parte da população. De outro, modificações eram determinadas na 

Corporação em decorrência do movimento, tais como, alteração na lei de promoções 

dos oficiais, transferência de militares para outras unidades, fechamento de batalhões. 

Todos esses fatores incidiam, sobremaneira, no trabalhador policial militar que, por 

derradeiro, foi convocado a reconfigurar seus modos de vida. Nesse sentido, buscou-se 

analisar algumas das problemáticas suscitadas a partir de tal acontecimento no Espírito 

Santo para essa organização policial e para os referidos militares. O método incluiu 

levantamento bibliográfico, técnica de observação-participante (FLICK, 2004) e a 

produção de diário de campo (LOURAU, 1993). As análises foram empreendidas a 

partir da Psicodinâmica do Trabalho. Nessa vertente, situa-se o sofrimento físico, 

psíquico e emocional enquanto elementos centrais os quais mobilizam o trabalhador a 

mediar as adversidades (DEJOURS, 2011). Como resultados é válido afirmar que o 

movimento e os efeitos que incluíram a reestruturação organizacional da PMES, bem 

como perda de reconhecimento frente à população, causaram sofrimentos aos 

trabalhadores policiais. Ressalta-se, contudo, que as relações que se estabeleceram a 

partir de tal movimento possam ter sido responsáveis pelo quadro de sofrimento 

diagnosticado. Para Dejours (2015), existem dois tipos distintos de sofrimento: a 

insatisfação e a ansiedade. Nessa perspectiva, há de se considerar que tanto insatisfação 

quanto ansiedade compuseram o contexto de crise na Segurança do Espírito Santo, 

rompendo em transtornos, surtos e demais modos de adoecimento mental. Este cenário 

produziu uma fragmentação identitária, haja vista que parte dos policiais relataram não 

se reconhecerem em sua função, sequer suportavam ver o próprio fardamento. Por 

conseguinte, a organização do trabalho demonstrou certo aprisionamento às regras e 

regulamentos, dificultando ao trabalhador flexibilizar e normatizar (CANGUILHEM, 

2015) no real do trabalho. Outra constatação a acrescentar é que a precarização das 

relações de trabalho e as dificuldades de lidar com as angústias apresentadas pelos 

trabalhadores contribuíram para o adoecimento desses. Ainda, observou-se a ausência 
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de serviços de atenção à saúde mental desses trabalhadores, considerando as 

especificidades desse ofício. Somando-se, torna-se imprescindível esclarecer que esse 

acontecimento contribuiu para fomentar discussões acerca do cuidado em saúde mental 

do trabalhador policial militar, assim como, de iniciativas que repensem os meandros 

hierárquico-disciplinares que conformam as relações entre praças e oficiais e de 

policiais e população. Entende-se que as considerações apresentadas indicam a 

necessidade de outros estudos, a fim de ampliar a compreensão dos efeitos desse 

movimento. 
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RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO EM UMA 

EMPRESA PÚBLICA FEDERAL 
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Almerinda Maria Skeff Cunha – Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

Mapear os riscos psicossociais no trabalho apresenta-se como o objetivo central deste 

estudo, uma vez observadas mudanças significativas nos ambientes organizacionais, 

interferindo diretamente na saúde do trabalhador. Fatores como a sobrecarga de trabalho 

decorrente da redução de empregados, agregados ao estresse e a ansiedade advindos do 

processo de reestruturação produtiva do capital e nas organizações, resultam no 

surgimento dos riscos psicossociais, colocando em evidência a saúde do trabalhador. O 

público alvo deste estudo são os empregados da área administrativa de uma empresa 

pública federal localizada em Palmas/TO. Trata-se de uma pesquisa social básica, 

quantitativa e qualitativa. Na coleta de dados utilizou-se o Protocolo de Avaliação dos 

Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART), composto de quatro escalas, com 92 

perguntas fechadas e estruturadas, tipo likert, três perguntas abertas e questões para 

estabelecer o perfil dos participantes. Foram alcançados 97% da população, onde, 63 de 

66 empregados responderam o instrumento. Estes são a) 60,7% sexo masculino; b) 

55,6% casados; c) 49,2% tem formação superior; d) idade média de 38 anos; e) 30,2% 

tiveram 1 ou 2 problemas de saúde no último ano; f) uma média de 12,5 anos de tempo 

de trabalho; g) tempo médio no cargo de 7,1 anos; e, h) 100% são empregados 

concursados. A análise qualitativa foi pela Análise de Conteúdo de Laurence Bardin e a 

quantitativa pelo software SPSS. Quanto a Organização do Trabalho sobre aspectos da 

Divisão das Tarefas e Divisão Social foi verificado que há falta de recursos humanos, de 

inflexibilidade das normas e autonomia para realização de tarefas. O espaço físico e a 

execução das tarefas foram avaliados positivamente. Nessa escala, os resultados 

apresentaram empregados propensos a riscos psicossociais moderados na instituição. A 

segunda escala apresenta a predominância do estilo gerencialista, e quanto a idolatria 

aos chefes ela inexiste, não sendo alimentado este sentimento entre chefia e 

subordinados. A escala do Sofrimento Patogênico, caracterizada pela falta de sentido no 

trabalho, esgotamento mental e reconhecimento, apresenta baixo risco; os empregados 

apreciam o trabalho realizado, identificam-se com as tarefas, além de validarem o 

reconhecimento no trabalho, mesmo que este não venha dos superiores e sim dos pares. 

O esgotamento mental foi caracterizado pela sobrecarga e cansaço por ser um trabalho 

desgastante, além da interferência política. Por fim, a Escala dos Danos Relacionados ao 

Trabalho, não trouxe grandes danos psicológicos, apresentou risco baixo. Porém, 

quando comparados aos resultados quantitativos com os qualitativos, nota-se a presença 

de estratégias de defesa. Os danos físicos oferecem risco médio, necessitando intervir na 

prevenção e tratamento de dores nas costas, no corpo e alterações do sono. Conclui-se 

neste estudo, que a organização precisa intervir a curto e médio prazo em políticas de 
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atenção a Divisão das Tarefas (ritmo, prazos, condições oferecidas para a execução), a 

Divisão Social do Trabalho (normas, comunicação, avaliação, autonomia), ao 

Esgotamento Mental (injustiça, desânimo, insatisfação, desgaste) e aos Danos Físicos 

(dores no corpo e distúrbios biológicos), pois estes fatores apresentaram risco médio, 

um estado de alerta e de situação limite para os riscos. 
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PAPEL DA GESTÃO DE PESSOAS NA REDUÇÃO DOS RISCOS 

PSICOSSOCIAIS NO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
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O presente estudo visou definir o papel da gestão de pessoas na redução dos fatores 

psicossociais de risco no meio ambiente do trabalho. Objetivou-se refletir sobre o 

conceito de fatores psicossociais de risco segundo a Instrução Normativa/DC nº 98, 05 

de dezembro de 2003 em diálogo com a Psicodinâmica do Trabalho. Objetivou-se ainda 

refletir sobre a possível contribuição da gestão de pessoas para a redução dos riscos. E 

finalmente, propor sugestões com base no diálogo estabelecido. Utilizou-se o método de 

análise documental para o estudo da doutrina, legislação e jurisprudência relativa ao 

conceito de Fatores Psicossociais de Risco na legislação vigente. A revisão literária e 

documental revelou que para a Instrução Normativa do Instituto Nacional de Seguridade 

Social/DC nº 98, 05 de dezembro de 2003, Fatores Psicossociais de Risco são as 

percepções subjetivas que o trabalhador tem dos riscos encontrados nos fatores de 

organização do trabalho. Entendendo-se por percepção subjetiva a percepção 

psicológica que o indivíduo tem das exigências do trabalho, assim compreendida como 

o resultado das características físicas da carga, da personalidade do indivíduo, das 

experiências anteriores e da situação social do trabalho, citando como exemplo de 

fatores psicossociais, as considerações do trabalhador relativas à carreira, à carga e 

ritmo de trabalho e ao ambiente social e técnico do trabalho. A revisão literária por sua 

vez revelou que não existe um conceito formal de Fatores Psicossociais de Risco para a 

Psicodinâmica do Trabalho, mas que, no entanto as considerações da abordagem 

apontam para uma grande proximidade com o conceito constante na Instrução 

Normativa do Instituto Nacional de Seguridade Social/DC nº 98, 05 de dezembro de 

2003, sobretudo quando a referida teoria trata da mobilização subjetiva do trabalhador 

como movimento que visa transformar o sofrimento em prazer e construir estratégias de 

defesa com vistas a alcançar a condição de saúde. Essa proximidade conceitual permitiu 

concluir que um ponto comum entre as duas abordagens diz respeito ao fato de que um 

mesmo fator psicossocial pode ser negativo para um indivíduo e positivo para outro, 

uma vez que tudo depende de como cada trabalhador responderá subjetivamente às 

exigências de trabalho, razão pela qual essa percepção e/ou mobilização não poderá ser 

relacionada, classificada e tampouco quantificada, mas quando muito observada, 

refletida e analisada. Por tudo isso sugeriu-se que o papel da gestão de pessoas na 

redução dos riscos psicossociais no meio ambiente do trabalho perpassa pelo respeito à 

dignidade da pessoa humana, cultivo ao valor social do trabalho, observância aos 

direitos à informação, resistência e devido processo legal, notadamente no que diz 

respeito às normas de saúde e segurança do trabalho, bem como estímulo à educação. A 
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Psicodinâmica do Trabalho sugeriu que cabe ao gestor: ajudar seus subordinados, 

coordenar as inteligências, garantir a existência e funcionamento do espaço de discussão 

coletivo, manter a confiança da equipe através de uma escuta clínica individual e 

coletiva, assumir decisões, bem como transmitir diretrizes assumindo a interpretação 

dada. 
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Pretendeu-se com o presente estudo conhecer o cenário do trabalho do advogado no 

Brasil. Objetivou-se discutir as diversas formas de inserções profissionais e conhecer a 

organização do trabalho dos escritórios de advocacia. Tratou-se de pesquisa realizada 

através de levantamento de dados na base da Plataforma Portal de Periódicos 

CAPES/MEC utilizando-se o descritor advocacia nos últimos dez anos. Foram 

considerados critérios de inclusão: artigos revisados por pares; relativos aos últimos dez 

anos; em todos os idiomas; que abordassem o trabalho do advogado. Foram 

considerados critérios de exclusão: resenha, editorial, indicações bibliográficas e 

glossário. O levantamento de dados identificou 159 artigos. A leitura dos resumos 

revelou a existência de oito artigos que pareciam compatíveis com os critérios de 

inclusão. Desses, três foram excluídos por não tratarem especificamente do trabalho do 

advogado. A seleção final apontou cinco achados. Considerando que os dados 

pesquisados são de domínio público, não houve necessidade de solicitação de 

autorização ao comitê de ética em pesquisa. As pesquisadoras cumpriram fielmente 

todas as normas relativas à pesquisa científica. Dos artigos selecionados, dois 

abordaram a questão de gênero na advocacia brasileira, sendo que um tratou sobre a 

feminização da advocacia e a ascensão das mulheres nas sociedades de advogados. A 

referida pesquisa investigou os principais obstáculos e as estratégias utilizadas pelas 

mulheres para ascender profissionalmente em dez das 20 maiores sociedades de 

advogados da capital paulista. E o outro abordou a profissionalização por gênero em 

escritórios paulistas de advocacia numa amostra de 216 jovens profissionais. Nesse 

último concluiu-se que as carreiras são estereotipadas a partir do tamanho do escritório 

em que atuam (pequeno, médio ou grande) e a clientela que representam (individual ou 

empresarial), e que o profissionalismo e as relações de gênero se articulam na 

estratificação da advocacia. O terceiro artigo analisou as novas organizações de trabalho 

voltadas unicamente para o mercado num contexto denominado pós-profissionalismo 

em grandes sociedades jurídicas brasileiras. Através de uma pesquisa qualitativa, os 

pesquisadores entrevistaram 22 profissionais inseridos em 06 dos mais importantes 

escritórios de advocacia do Brasil utilizando para a análise dos dados, a técnica de 

análise de conteúdo temático. Concluiu-se que apesar das antigas práticas de advocacia 

ainda se encontrarem presentes nessas organizações, prevaleceu uma ruptura com os 

valores tradicionais da profissão, resultado do fato dos escritórios estarem passando por 

um processo de incorporação de práticas gerenciais típicas de empresas capitalistas que 

competem no mercado. O quarto artigo analisou os efeitos da adoção de práticas 

sustentáveis e a certificação ISO 14.001 através do Estudo de Caso em um Escritório de 
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Advocacia e Consultoria Jurídica. E o último artigo identificou elementos 

característicos do narcisismo nos profissionais de um escritório de advocacia trabalhista 

à luz da teoria psicanalítica freudiana. O levantamento de dados permitiu uma breve 

incursão pelo cenário do trabalho na advocacia no Brasil. A escassez de publicações 

apontou a necessidade de mais pesquisas sobre o tema, confirmando sua originalidade. 

Não obstante tal fato e ainda que o número de pesquisas selecionadas tenha sido 

reduzido, a temática variada permitiu que os objetivos propostos fossem alcançados.  
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MULHERES RURAIS, TRABALHO E ADOECIMENTO. 
 
 

Marcele Schreiner Tonet - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Álvaro Roberto Crespo Merlo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

Edna Linhares Garcia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado realizada com 

agricultoras no interior do Rio Grande do Sul e demonstra os sentidos que agricultoras 

produzem acerca do seu trabalho e a relação entre adoecimento físico e sofrimento 

psíquico. Foram realizadas entrevistas com mulheres rurais que trabalham em pequenas 

propriedades familiares localizadas no Estado do Rio Grande do Sul. O método 

utilizado é qualitativo e os dados foram obtidos por meio de entrevistas semi-

estruturadas. A amostra conta com 14 mulheres, com idades entre 19 a 73 anos. 

Utilizou-se a metodologia de análise dos sentidos, conforme a proposta teórico-

metodológica de Spink (2000). A partir das contribuições da Psicodinâmica do Trabalho 

de Dejours (1986, 1993, 2004, 2008) e produções teóricas contemporâneas brasileiras. 

Nota-se que as questões de gênero, trabalho e contexto rural não recebem tanta atenção 

e força nos estudos da psicologia que, de modo geral, têm se voltado de prioritariamente 

para as problemáticas dos espaços urbanos. Portanto tal estudo faz-se importante para 

discutir a relação entre adoecimento e trabalho na esfera rural, especialmente focado nas 

mulheres. De acordo com a literatura, o processo de prazer e saúde é produto de uma 

dinâmica de mobilização subjetiva, que se dá a partir do reconhecimento. Quando este 

processo não é possível, o sujeito fica propenso a descompensação psicopatológica. Os 

resultados demonstram que a falta de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, o 

lugar social de submissão que as mulheres rurais ocupam, também a condição de 

“ajudante” evidenciada na fala delas e a invisibilidade das atividades domésticas que 

executam são fatores que podem estar associados aos processos de adoecimento, 

inclusive físicos, das mulheres do campo. As políticas públicas para a mulher do campo 

tiveram avanços e este estudo pode vincular-se aos planos de ação para as atividades 

existentes. Também nota-se necessidade da ampliação de programas focados na saúde 

dessa população, com a capacitação de profissionais para que percebam a necessidade 

das mulheres rurais, além dos problemas de coluna vertebral, e atentem para as 

dificuldades psíquicas vividas pelas agricultoras.  
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Ao longo da história foram surgindo novas modalidades de trabalho, como por 

exemplo, o trabalho por turnos e/ou por escalas, exercido de forma comum pelos 

profissionais da saúde. O hospital necessita de funcionamento diuturno, fato que 

justifica a existência de regime de turnos e plantões. A emergência exige urgência de 

assistência além de uma dinâmica de serviço muito intensa, que requer dos profissionais 

lidarem constantemente com situações novas e inesperadas. A organização do trabalho 

noturno em unidades de emergência pode ser considerada fonte de sofrimento, desgaste 

emocional, estresse e até adoecimento para os profissionais envolvidos. Com o objetivo 

de compreender a relação prazer-sofrimento do trabalho noturno em uma emergência 

hospitalar, este estudo procurou ouvir profissionais de saúde na cidade de Fortaleza no 

primeiro semestre de 2017. A partir de uma abordagem qualitativa, os dados foram 

coletados em entrevistas semiestruturadas e foram trabalhados através da análise 

temática. As falas dos profissionais foram agrupadas em quatro categorias: condições e 

organização do trabalho; escolha e motivação para o trabalho; sofrimento/prazer; 

estratégias de enfrentamento no trabalho noturno em emergência. Aspectos estruturais e 

da organização do trabalho no hospital são percebidos como fatores de risco para os 

profissionais: estrutura física da emergência é pequena para profissionais e pacientes; a 

quantidade de funcionários é insuficiente para a realização do trabalho; muitos atrasos 

na troca de plantão; falta de interação com a chefia; problemas de comunicação entre 

equipes e entre equipes e gestão; indisponibilidade ou diminuição dos recursos 

materiais; impossibilidade de realizar a tarefa no tempo previsto; remuneração não 

satisfatória; plantões coincidindo com datas importantes. A escolha e a motivação pelo 

trabalho noturno referem-se ao fato da remuneração noturna ser mais atraente que a 

diurna; bem como a possibilidade de folga durante o dia que viabiliza a realização de 

outras atividades. Indícios de sofrimento na fala dos profissionais foram percebidos 

quando eles referem que trabalhar à noite, em esquema de plantão, lhes proporciona 

menos reconhecimento por parte da gestão; inviabiliza investir em um projeto 

educacional; provoca alteração de peso, do ciclo sono-vigília, problemas 

gastrointestinais; comprometimento no rendimento, na vida familiar e na vida social; 

falta de autonomia diante dos protocolos pré-determinados. Em relação às vivências de 

prazer, os profissionais relatam que elas são resultantes da natureza do trabalho, no 

sentido de salvar vidas e o consequente reconhecimento por parte dos pacientes e seus 

familiares. Os profissionais buscam enfrentar as dificuldades a partir de soluções 

compartilhadas: grupo de what's app para minimizar os ruídos na comunicação; buscam 

entregar o plantão o mais organizado possível; procuram desenvolver atividades e 

atendimentos com agilidade; buscam lidar com a rotina da emergência com 



 
 

135 

tranquilidade, estabelecendo uma escala de prioridades; tentam, quando possível, 

descansar antes de começar. Apesar de terem consciência do valor social de seu trabalho 

e apesar da identificação que têm com o mesmo, os profissionais têm consciência que o 

desenvolvimento desta atividade gera impactos em sua vida pessoal e profissional, fato 

que compromete sua saúde e qualidade de vida.  
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RELAÇÕES DE TRABALHO DOS JOGADORES PROFISSIONAIS DE 

POKER: DO COTIDIANO DE TRABALHO À SAÚDE DO JOGADOR 
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A análise das relações de trabalho no jogo de poker – os modos de vida desenvolvidos 

nele e por ele –, como também de seus respectivos mal-estares, tornou-se promissora 

quando vislumbrados à lente analítica das políticas de gestão das organizações 

estratégicas, uma vez que estas se revelam como fenômenos sociais com processos de 

subjetivação característicos que permitem uma leitura das feições psíquicas, políticas e 

éticas que compõem nossa sociedade. O objetivo geral da pesquisa foi, portanto, 

compreender as relações de trabalho dos jogadores profissionais de poker, no momento 

do reconhecimento da carreira, à luz da Psicodinâmica do Trabalho, a partir de um 

paralelo com as políticas de gestão desenvolvidas nas Organizações Estratégicas. A 

coleta de dados foi composta por entrevistas individuais e análise de conteúdo das obras 

de três jogadores profissionais de poker. A discussão apresentada pela pesquisa 

configura-se como um alerta frente à profissão que se encontra em amplo 

desenvolvimento e merece total cobertura, tanto em seus aspectos jurídicos, 

administrativos e contábeis, quanto no sentido dos saberes relativos à saúde do 

trabalhador (como a Medicina, a Psicologia, a Fisioterapia, entre outros), logo que o 

exercício profissional refletido, organizado e maximizado em prudência (envolvendo 

aspectos de desenvolvimento técnico – tanto do jogo, quando de gestão – e preparação 

física e emocional) vem favorecendo o sustento e, mais do que isso, a construção 

identitária de diversos indivíduos em todo o mundo. Todavia, o exercício que podemos 

denominar “irresponsável” do jogo pode desencadear prejuízos à saúde física, mental, 

social e financeira. Isso reforça a necessidade de que o processo de profissionalização 

seja clarificado e estruturado. O estigma social ainda é grande, o que dificulta os 

processos de reconhecimento e, também, de autoafirmação. A dinâmica do risco pode 

vir a ser deveras desgastante e, por vezes, massacrante. A angústia de morte é uma 

presença inevitável em um jogo que pode envolver, cotidianamente, a perda como 

consequência do exercício profissional – o que demanda elevada preparação e 

continência emocional. O trabalho, em sua maior parte virtual, expõe os sujeitos à 

necessidade de ajustes em relação ao aspecto sócio familiar, especialmente quando este 

se soma a um trabalho que é realizado em âmbitos domiciliares. Demanda que se atente, 

ademais, para a disciplina necessária ao ajuste das jornadas de trabalho; à realidade de 

trabalho noturno, em que os profissionais (principalmente aqui no Brasil) geralmente se 

submetem para acompanhar os horários norte-americano e europeu de maior fluxo nos 

sites que organizam o jogo. A informalidade e o trabalho autônomo que podem 

envolver vantagens, porém, em contraposição, descobertura de direitos trabalhistas e 

necessidade de um planejamento estratégico para poder gozar de férias, afastamentos 

remunerados por adoecimento, aposentadoria, entre outros. Ademais, o exercício 

profissional do poker merece a atenção dos saberes acadêmicos, visando 

instrumentalizar o desenvolvimento de melhores estruturas em relação às condições e à 
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organização do trabalho, de modo que os jogadores que se empenham cotidianamente 

nesse exercício profissional possam gozar de melhor qualidade de vida e saúde no 

trabalho. 
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A evolução das tecnologias da informação e da comunicação aliadas às estratégias 

empresariais de descentralização e externalização produtiva de trabalho, mudaram a 

geografia laboral. O teletrabalho conceitua-se como o trabalho realizado em lugar 

distante da sede da empresa ou do centro de produção e que implica uma nova 

tecnologia que permite a separação e facilita a comunicação. Tal introdução da 

telemática trouxe importantes modificações. Dentre estas, uma diz respeito ao tipo de 

trabalho e ao modo de desempenhá-lo, que envolve tanto os instrumentos utilizados 

quanto o local de trabalho: as máquinas e instrumentos ocupam tanto a organização 

empresarial (enxuta), quanto o espaço doméstico e, assim, causam uma desestruturação 

do modelo tradicional de tempo-espaço. A referida desestruturação proporciona 

alterações no modo de gerir os teletrabalhadores e pode ter impacto relevante no que se 

refere à psicodinâmica do reconhecimento, logo que a impossibilidade de assegurar o 

controle da presença e a disponibilidade imediata do trabalhador no local de trabalho 

“pede” ações de controle por parte das organizações empregadoras e seus gestores. Para 

evitar a “desvantagem” supracitada, a empresa opta por avaliar o desempenho a partir 

de uma metodologia quantitativa (medir o trabalho em termos de resultados ou tarefas) 

– o que é limitado em relação à integralidade do desempenho. Nossa problematização 

recaiu sobre este fator, já que as vias de passagem da economia subjetiva à dimensão 

coletiva podem se realizar, de modo privilegiado, à luz do reconhecimento do trabalho 

que participa, com primazia, da realização do eu no campo social. Assim, o 

reconhecimento pelo outro é indispensável para a validação de uma descoberta (criação-

ação) exitosa na sua confrontação com o real e contribui consideravelmente para a 

construção do sentido do trabalho. Diante do exposto, o objetivo da pesquisa foi analisar 

possíveis consequências à configuração da psicodinâmica do reconhecimento no 

teletrabalho. Ressalta-se que o sujeito apartado do real e do reconhecimento pelo outro, 

é remetido à solidão da loucura (alienação mental). Alertara-nos a Psicodinâmica do 

Trabalho, que essa situação é perigosa e não sustentável no longo prazo para quem nela 

se encontra encerrado. O sujeito é levado a duvidar dele mesmo ou a manter sua 

convicção a qualquer preço, e então o risco que ele corre é o de cair na autorreferência 

e/ou na megalomania – situações particularmente perigosas do ponto de vista da 

identidade. O reconhecimento do trabalho pode, portanto, ser portador de emancipação 

se, e somente se, ele trouxer consigo uma prova devidamente conectada à experiência 

real. Todavia, o julgamento de beleza, feito pelos pares/colegas diretos (mais precioso 

por estar fundamentado na referência ao real do trabalho – às dificuldades da tarefa e 
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aos esforços feitos pelo trabalhador) ficam cada vez mais escassos/impedidos pelos 

princípios que sustentam o teletrabalho, tais como: virtualização das relações, 

afastamento espacial físico, jornadas flexíveis entre os tele trabalhadores, avaliação e 

metas individualizadas. Portanto, torna-se flagrante que no contexto do (tele) trabalho 

atual, no qual a confiança, o convívio e a solidariedade foram desestruturados pelas 

novas formas de organização do trabalho, as condições de julgamento e de 

reconhecimento encontram-se profundamente comprometidas. 
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E O SOFRIMENTO: DE MARX A 

DEJOURS 

 

 

Rosiane Valério de Moura - Universidade Federal de Pernambuco (UFPB) 

 

 

A questão do sofrimento é fundamental na Psicodinâmica do Trabalho e acarreta que o 

sujeito é visto em uma constante luta contra uma forma de organização do trabalho que 

tende a levá-lo ao desenvolvimento de um adoecimento mental. Este sofrimento do 

trabalhador, visto enquanto um fenômeno coletivo e, portanto, objeto de estudo 

sociológico tem a sua origem no fenômeno da alienação imposta pela divisão e 

organização capitalista do trabalho como já assinalava Marx no século XIX e 

posteriormente pela revisão teórico-crítica do marxismo da Escola de Frankfurt. Este 

trabalho é uma pesquisa qualitativa, baseada em uma análise bibliográfica dos conceitos 

de trabalho e alienação presentes na perspectiva marxista que enfatizava o coletivo, 

típico de uma abordagem sociológica, à luz de uma leitura teórico-crítica advinda da 

Escola de Frankfurt que coloca em suspensão esses conceitos estabelecidos, procurando 

analisá-los de vários ângulos e que serão utilizados como aporte teórico na 

Psicodinâmica do Trabalho por Christophe Dejours. Esta revisão teórico-crítica do 

marxismo presente no socialismo real e o consequente resgate da condição humana 

existente no trabalho assinalam o papel do individual frente ao coletivo e se dão 

principalmente nos escritos tardios da referida escola de Frankfurt, mormente nas obras 

de Jurgen Habermas e principalmente na obra de Hannah Arendt. Esta confluência de 

interpretações marcadamente humanistas presentes nas releituras do problema da 

organização do trabalho faz com que a análise apenas sociológica não seja suficiente 

para abarcar a questão fundamental do sofrimento vivenciado, das angustias e mesmo 

do adoecimento do trabalhador. É neste ponto que a obra de Freud (e a Psicanálise de 

um modo mais geral) se une à Sociologia em uma nova e revigorante interpretação deste 

fenômeno do trabalho. Esta seara que é aberta principalmente nos trabalhos tardios de 

Habermas e Hannah Arendt serve de trampolim para uma nova compreensão do 

sofrimento e do prazer do ser humano impostos pela organização do trabalho, presentes 

na alienação e divisão do trabalho e que conduz a uma nova abordagem clínica que se 

denomina Psicodinâmica do Trabalho, inaugurada por Christophe Dejours. Para a 

psicodinâmica, o sofrimento no trabalho surge quando a relação do trabalhador com a 

organização do trabalho é bloqueada em virtude das dificuldades de negociação das 

diferentes forças que envolvem o desejo da produção e o desejo do trabalhador. Nesse 

sentido, ao reconhecer o trabalho, ora como meio para se construir a identidade, ora 

como fonte de alienação, a psicodinâmica direciona o estudo do sofrimento para a inter-

relação dos trabalhadores com a organização do trabalho e para as estratégias defensivas 

que utilizam para lidar com o trabalho. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E OS RISCOS PSICOSSOCIAIS NO 1º 

BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PALMAS 

 

 

Weslley Nairton Araújo Tomaz - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Ana Karla Bezerra - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Liliam Deisy Ghizoni - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

O objetivo deste estudo foi mapear os riscos psicossociais no trabalho dos Policiais 

Militares do 1º Batalhão, com sede em Palmas – TO. Investigou-se as características da 

organização prescrita do trabalho, identificou-se o estilo da gestão da organização do 

trabalho; levantou-se os riscos de sofrimento patogênico em relação à falta de sentido 

no trabalho, esgotamento mental e falta de reconhecimento, sofridos pelos policiais 

militares e avaliou-se os danos físicos e psicossociais decorrentes do trabalho. Trata-se 

de uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A coleta de dados deu-se por meio do 

instrumento Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART), 

que é composto de quatro escalas tipo likert que somam 92 perguntas fechadas, além de 

três perguntas abertas e 6 questões para estabelecer o perfil dos participantes. 

Participaram do estudo 155 policiais 49,84%do efetivo, não foi possível chegar a uma 

amostra representativa. O perfil dos participantes é: a) 93,8% são do sexo masculino; b) 

possuem acima do nível superior 39%; c) 74,8% são casados ou vivem em união 

estável; d) 30% possuem mais de 20 anos de serviço na Instituição e 82,4% menos de 5 

anos no atual cargo; e) 48,2% no último ano não tiveram problemas de saúde 

relacionados ao trabalho. O fator divisão de tarefas encontra-se em riscos médios para a 

Divisão de Tarefas e Divisão Social do trabalho. Tanto o Estilo Gerencialista quanto o 

Coletivista estão presentes de forma moderada, porém o predominante é o estilo 

Gerencialista. Os itens referentes à importância das regras e sobre a valorização da 

hierarquia obtiveram as maiores médias, sendo a hierarquia algo valorizado na 

instituição, o forte controle do trabalho e tendo uma grande importância para as regras. 

Quanto ao Sofrimento Patogênico foi o Esgotamento Mental que ofereceu maior risco 

oferecendo risco médio, ele caracteriza-se por sentimentos de desvalorização, não 

aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, onde não existe liberdade para 

expressar os pensamentos e o que sente em relação ao seu trabalho. No fator Danos 

Físicos e Psicossociais os danos físicos prevaleceram sobre os danos psicossociais, 

sendo considerado um risco médio e sugerindo uma intervenção a médio/curto prazo. 

Desta forma, conclui-se através deste mapeamento que os militares participantes do 1º 

BPM estão expostos a médios riscos psicossociais, no que se refere a Organização do 

Trabalho, possivelmente influenciados pelo Estilo de Gestão predominante ser o 

Gerencialista. Conclui-se também que o Sofrimento Patogênico apresenta riscos médios 

para o Esgotamento Mental e Falta de Reconhecimento também com risco médio, com 

Danos Físicos médios. Com isso infere-se um estado de alerta, onde a instituição 

necessita intervir em médio e curto prazo. 
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RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO DE POLICIAS 

DO 5° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO TOCANTINS 

 

 

Weslley Nairton Araújo Tomaz, - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Liliam Deisy Ghizoni - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

De acordo com preceitos da psicodinâmica do trabalho, é possível entender que o 

ambiente de trabalho é propício a riscos psicossociais para os trabalhadores e podem 

causar prazer e também alguns tipos de sofrimento, como: sofrimento patogênico, ético 

e criativo, estes podem desencadear patologias ou promover a saúde. Partindo desse 

pressuposto, o presente estudo tem como objetivo mapear os riscos psicossociais 

relacionado ao trabalho de profissionais do 5º Batalhão de Polícia Militar do Tocantins, 

localizado em Porto Nacional. O instrumento utilizado na pesquisa de campo foi o 

Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais Relacionado ao Trabalho (PROART) 

que contém 92 questões fechadas em escala de 5 pontos tipo likert, 3 questões abertas e 

11 itens complementares para estabelecer o perfil dos participantes. Quanto ao tipo de 

pesquisa pode ser definido como quantitativa, qualitativa e descritiva. Os resultados 

indicam que 84, 1 % dos policiais que participaram são do sexo masculino e 15,9 % são 

do sexo feminino; Os mesmo estão com risco médio nos fatores divisão das tarefas e 

divisão social do trabalho com médias respectivamente de 2,86 e 3,55; Os militares 

participantes estão com grau de risco médio no fator esgotamento mental (média de 

2,59); O estilo de gestão predominante entre eles é o coletivista com média de 3,55; E 

os danos psicossociais, danos sociais e danos físicos apresentam-se em grau baixo. 

Diante de tudo isso, pode-se concluir que o objetivo deste estudo foi alcançado. Fica 

como sugestão para a instituição que abriu as portas para que isso tudo fosse possível o 

investimento em políticas de atenção à saúde dos militares principalmente para trabalhar 

os itens que tem levado ao esgotamento mental da corporação. Recomenda-se que este 

mapeamento na Polícia Militar do Tocantins seja continuado, para que se possa ter uma 

visão geral de todos os Batalhões e assim a equipe de saúde da polícia militar elabore 

políticas de atenção para minimizar estes riscos.  
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O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE 

SAÚDE DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO E DOS 

DOCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS – IFTO 

 

 

Fernando Vieira Machado - Instituto Federal do Tocantins (IFTO) 

Gláucia Moreira Alves - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Paraíso do 

Tocantins (Fecipar) e Fundação Educacional de Paraíso (Fepar) 

 

 

A premissa inicial deste estudo é a de que os trabalhadores possuem perfis de 

adoecimento e de morte similares aos da população em geral nos mais diversos critérios, 

dos quais destacam-se: a idade, o gênero, o grupo social ou a inserção em um grupo 

específico de risco. Porém, tendo um olhar mais específico e crítico é certo afirmar que 

os trabalhadores podem adoecer ou morrer em consequência do trabalho ou profissão 

que exercem ou exerceram, ou ainda, devido às condições adversas em que este trabalho 

tem sido realizado. Este artigo teve como objetivo apresentar o perfil epidemiológico 

dos afastamentos por motivo de saúde dos servidores do IFTO, a saber, Técnicos 

Administrativos em Educação e Docentes, no período de aproximadamente cinco anos 

entre 2011 e 2015. O trabalho de coleta de dados se deu através de consultado do 

Sistema Siape-Saúde utilizado no âmbito do Subsistema Integrado de Saúde do Servidor 

Público Federal no Tocantins. Os resultados apresentados são preliminares e permitem 

observar diferenças significativas do perfil de afastamento concernentes às variáveis: 

cargo ocupado e gênero e que este afastamento vem aumentando o seu tempo decorrido 

à medida que os anos vão avançando. Além disso, a natureza do afastamento, sinalizada 

pelo tipo de Classificação Internacional de Doenças – CID, pode ser diferenciada por 

cargo e gênero pode indicar que o tipo do cargo e o contexto do trabalho podem ser 

fatores determinantes na especificidade da doença a ser adquirida pelo trabalhador, ou 

seja, o servidor público. Palavras-chave: Afastamentos, cargo, CID, epidemiologia, 

IFTO  
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SAÚDE EMOCIONAL DO PROFESSOR E A INFLUÊNCIA DA GESTÃO 

ESCOLAR NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 

Fabíolla da Silva Lopes Corrêa Centro Universitário Instituto de Educação 

Superior de Brasília (IESB) 

Roseni dos Santos Torres - Centro Universitário Instituto de Educação Superior de 

Brasília (IESB) 

Jozina Pires de Araújo Lima - Centro Universitário Instituto de Educação 

Superior de Brasília (IESB) 

 

 

O embasamento da pesquisa se dá pela abordagem da Psicodinâmica do Trabalho, que 

tem como performance o trabalhador no campo do trabalho, em que esta proporciona 

uma percepção e reflexão atual relativa a subjetividade nas relações entre os pares de 

trabalho e o impacto do real com a atividade prescrita. O artigo tem como foco discorrer 

as influências das relações na organização do trabalho pela gestão escolar, na saúde 

emocional do professor em que os profissionais buscam por meio de estratégias de 

enfrentamento amenizar o sofrimento e transformar tais vivências em fonte de prazer 

(DEJOURS, 1992). As experiências de prazer-sofrimento estão ligadas às atividades 

laborais em seu contexto profissional. O trabalho vem ocupando uma parte central na 

vida das pessoas e, este, por sua vez, atua diretamente na formação da identidade do 

professor, por meio do processo de saúde-doença frente ao labor, com reflexos em sua 

vida pessoal, realização profissional e social. As vivências de prazer no trabalho 

pautadas em experiências individuais ou compartilhadas por equipes de trabalho 

favorecem a realização, o reconhecimento e o sucesso dos profissionais na resolução de 

conflitos no contexto escolar (DEJOURS, 2004). O estudo está ancorado na abordagem 

qualitativa e quantitativa, na pesquisa bibliográfica e no estudo de campo de caráter 

descritivo, por meio da aplicação de questionário, seguido de entrevista semiestruturada 

(BEZZON, 2005). A partir dos resultados encontrados, constatou-se que a investigação 

em pauta alcançou a intencionalidade pretendida de analisar as influências das relações 

da organização do trabalho pela gestão escolar na saúde emocional do professor. De 

acordo com os dados levantados, 94,74% do total de entrevistados afirmaram que as 

organizações e a gestão escolar influenciam determinantemente no processo de 

adoecimento dos professores, levando-os a desenvolverem patologias, exaustão 

emocional e, em muitos casos, desistência de sua profissão. Os dados mensurados nesse 

estudo direcionaram para uma coexistência de prazer e sofrimento no desenvolver de 

suas atribuições. O ato de enfrentar as dificuldades, por parte dos professores, o 

reconhecimento e a valorização do trabalho desempenhado têm o poder de transformar 

o sofrimento em fonte de prazer, utilizando-se de mecanismos de defesas para 

enfrentamento das situações de conflitos e estabelecer relações saudáveis entre os pares 

de trabalho (LIMA, 2011). Desta forma, as atividades laborais podem ser visualizadas 

como vivências de prazer e de sofrimento, na qual dependerá das relações construídas e 

estabelecidas pelos trabalhadores junto à organização do trabalho (MENDES et al, 



 
 

145 

2002). Entende-se que o trabalhador atuante na área da educação precisa de fato, de 

valorização, reconhecimento e melhores condições de trabalho. No entanto, os 

trabalhadores na educação conseguirão trabalhar as vivências de sofrimento e, estas, por 

sua vez, serão transformadas em fontes de prazer. E tudo se dará, a partir do momento 

em que a escola e o seu ambiente de trabalho transformar-se em um espaço aberto para 

a partilha, com momentos de discussão em que a singularidade e a subjetividade de cada 

profissional sejam respeitadas. Assim, estarão promovendo a construção de relações 

mais equilibradas e saudáveis entre as organizações do trabalho e o trabalhador. 

 

 

 

  



 
 

146 

 

A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR E SUA RELAÇÃO COM O 

SOFRIMENTO NO TRABALHO 

 

 

Denise Michelle Valério De Lima - Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Emílio Peres Facas -Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

As vivências de sofrimento/adoecimento em decorrência do trabalho são cada vez mais 

recorrentes, considerando as diversas pressões a que os trabalhadores estão sujeitos 

neste cenário. As cobranças podem advir das instituições empregadoras, da natureza da 

atividade desenvolvida, da expectativa da sociedade ou mesmo das exigências que o 

próprio trabalhador se coloca, pois, o modo como ocorrem o enfrentamento ou a 

resistência ao adoecimento é um processo subjetivo. Dessa forma, compreender a 

dinâmica existente entre trabalho e sofrimento torna-se crucial. No trabalho policial 

militar, vivencia-se alto nível de estresse devido à natureza das atividades que 

executam, à sobrecarga de trabalho e às relações interpessoais estabelecidas em uma 

instituição que tem como fundamento a hierarquia e disciplina militares. Os riscos 

constantes a que esses trabalhadores são submetidos em função do ofício conduzem ao 

medo pela própria vida, bem como pela vida de seus familiares, dada a possibilidade de 

vitimização tanto no período de trabalho, quanto no momento de sua folga. (Souza, 

Minayo, Silva & Pires, 2012; Minayo & Constantino 2007). Nesse sentido, o presente 

estudo, objetiva analisar a organização do trabalho policial militar e sua relação com o 

sofrimento patogênico na atividade de policiais militares do estado de Goiás. Como 

objetivos específicos se propõe a: investigar as características da organização do 

trabalho do policial militar; a dinâmica prazer/sofrimento; as estratégias defensivas 

utilizadas na atividade policial militar e subsidiar o desenvolvimento de práticas de 

prevenção e enfrentamento do adoecimento mental. Quanto aos aspectos 

metodológicos, o presente estudo utilizando-se da teoria da Psicodinâmica no Trabalho, 

abordará o sofrimento na atividade policial militar a partir de entrevistas 

semiestruturadas, baseadas no referencial teórico de Mendes (2007) e Facas (2009) que, 

ao estimularem a fala, colocam o trabalho em análise. A análise de dados será realizada 

por meio da técnica de Análise de Núcleo de Sentido proposta por Mendes (2007). A 

amostra se estabelecerá por conveniência entre policiais que estejam em 

acompanhamento psicológico no Hospital do Policial Militar e que se dispuserem a 

participar da pesquisa, considerando o critério de saturação nas entrevistas. A 

expectativa com esse estudo é de que especifique dados sobre a realidade da atividade 

policial militar, sobretudo aprofundando no conhecimento da relação entre 

trabalho/sofrimento existente nessa profissão. Assim, espera-se que a pesquisa contribua 

com práticas de prevenção do adoecimento psíquico de policiais militares do Estado de 

Goiás, visto que os benefícios não se limitarão apenas ao indivíduo ou à corporação a 

qual serve, mas, sobretudo, à sociedade goiana que necessita dos serviços desse 

profissional. Portanto, almeja-se que os resultados obtidos com a pesquisa sejam 



 
 

147 

debatidos tanto no âmbito acadêmico, quanto na instituição Polícia Militar do Estado de 

Goiás, bem como com a sociedade em geral. 

 

 

SOBRECARGA DE TRABALHO DE GESTORES DO ENSINO MÉDIO DE RIO 

BRANCO – ACRE 

 

 

Lucyana Oliveira de Melo - Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

Vanderléia de L. Dal Castel Schlindwein - Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) 

 

 

O trabalho de educar tem tudo para ser o melhor e ao mesmo tempo é um tipo de 

trabalho dos mais delicados em termos psicológicos (Codo e Gazzotti, 2006). Delicado 

no sentido de a sociedade não prover os meios compatíveis para a atuação do professor 

e do gestor, entretanto, para os autores é uma atividade que tem uma sobrecarga de 

trabalho no sentido destes profissionais defrontarem-se frequentemente com a 

complexidade de questões presentes na escola. O interesse pelo tema se justifica pelo 

crescimento nos últimos anos do adoecimento destes profissionais, bem como da 

subjugação destes à necessidade de competitividade e produtividade, introduzidas pela 

educação brasileira desde a década de 1990, oriundas do modelo econômico neoliberal 

vigente (Pacífico, 2010). Com base no que foi exposto, este estudo buscou compreender 

a sobrecarga de trabalho dos gestores do ensino médio da rede pública de ensino do 

município de Rio Branco, Acre a partir da perspectiva teórica da Psicodinâmica do 

Trabalho a qual se baseia na relação dinâmica entre o trabalho e a saúde, para refletir 

acerca das contradições do papel do gestor escolar frente ao modelo de gestão 

educacional vigente no sistema de ensino público do Estado do Acre, bem como 

entender como os gestores se adaptam as mudanças deste modelo. Ainda buscou-se 

analisar como os diretores vivenciam a precarização do seu trabalho e como esse 

processo interfere nas relações psicossociais e na saúde destes profissionais. Para isso, 

foi necessário descrever as atribuições prescritas dos gestores escolares de ensino médio 

da rede pública de Rio Branco e as implicações destas atividades na sobrecarga de 

trabalho. Considerando o propósito da pesquisa, optou-se pela metodologia qualitativa a 

qual é adotada nas disciplinas sociais, no sentido de possibilitar uma maior 

compreensão do grupo a ser investigado. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com gestores os quais apresentam tempo de gestão diferente, as mesmas foram 

gravadas, posteriormente transcritas e analisadas a partir da análise de conteúdo de 

Bardin (2002). Como procedimento ético foi apresentado aos gestores um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE, bem como a pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Conclui-se que a atividade dos gestores do 

ensino médio da rede pública de Rio Branco tem uma sobrecarga de trabalho, pois estes 

profissionais precisam lidar com a complexidade de questões presentes nas escolas, as 

quais têm sido historicamente ocupadas e permanecem a sê-la, por modelos de gestão e 

de execução do trabalho oriundos diretamente do contexto industrial e de outras 
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organizações econômicas hegemônicas pautadas pelo modelo gerencialista que mantém 

as atividades dos gestores atreladas às exigências de eficiência e produtividade. 

 

 

 

AS VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS VOLUNTÁRIOS 

 

 

Lane Ruth de Souza Barros – Defensoria Pública do Tocantins (DPE-TO) 

Liliam Deisy Ghizoni - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Almerinda Maria Skeff Cunha - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Tássia Reury Da Piedade Mesquita - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

A teoria norteadora deste estudo é a Psicodinâmica do Trabalho (PdT), o trabalho é aqui 

compreendido como um elemento central na vida do sujeito, sendo importante em sua 

constituição (identidade) e nas relações sociais estabelecidas ao longo da vida. Para a 

PdT o prazer e o sofrimento são elementos indissociáveis, e por meio do trabalho o 

sujeito pode ressignificar o sofrimento em prazer mediante as condições sociais e 

políticas, bem como pela disposição ética da organização e dos processos de trabalho. 

Investigou-se as fontes de prazer e de sofrimento dos agentes comunitários, 

trabalhadores voluntários no Projeto Justiça Comunitária da Defensoria Pública de 

Palmas-TO. Este Projeto é realizado na comunidade da região Sul de Palmas, 

especificamente nos bairros Aureny‟s e Taquaralto, sendo compreendido como uma 

política pública com a finalidade de democratizar o acesso à justiça, promover cidadania 

aos moradores, visando o empoderamento e a emancipação social da população. Nele os 

agentes comunitários são os atores principais colaborando, por meio da mediação de 

conflitos, afim da comunidade resolver seus problemas sem violência e utilizando a 

criatividade e a solidariedade. Trata-se de uma pesquisa social, qualitativa e 

exploratória. Dos 30 voluntários (agentes comunitários) do Projeto Justiça Comunitária, 

10 foram convidados e 07 aceitaram participar do estudo (2 homens e 5 mulheres). A 

coleta dos dados ocorreu por meio de uma entrevista coletiva semiestruturada, durou 

1h47min, foi gravada e transcrita. Fez-se análise de conteúdo baseada em Bardin e 

definiu-se 2 categorias temáticas: a organização do trabalho dos agentes comunitários, e 

o prazer e o sofrimento destes trabalhadores voluntários. Para a devolução dos dados 

optou-se por entregar um resumo da pesquisa a cada participante, com cópia à 

Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Os participantes possuem idade entre 40 e 

60 anos. Quanto a escolaridade 2 apresentam nível fundamental, 2 possuem nível médio 

e 3 com nível superior, todos tem outra ocupação. Encontrou-se uma organização do 

trabalho no qual a rotina de atividades apresenta normas e regras bem estabelecidas. Os 

voluntários relatam ter liberdade com a chefia para falar, sugerir, organizar e opinar 

sobre as ações. As decisões são tomadas em conjunto, com o coletivo. Eles sentem que 

o projeto é uma família, onde existe colaboração. As vivências de prazer relacionam-se 

a um ambiente propício à fala, opiniões e ajuda nas decisões refletindo na autonomia 
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relacionada às atividades desenvolvidas. Os efeitos positivos das mediações de conflito 

também aparecem como fonte de prazer. O sofrimento é caracterizado por nem sempre 

obterem os resultados esperados pelos atendidos. Outra vivência de sofrimento é a 

necessidade de ampliação do trabalho realizado às instituições parceiras, podendo ser 

feito um trabalho interdisciplinar e interinstitucional, uma vez que há uma demanda 

ampla a ser trabalhada. Constatou-se neste estudo que as vivências de prazer 

sobressaem as de sofrimento, sobretudo pela liberdade de atuação, pelos vínculos 

afetivos e pelo reconhecimento da sociedade pelo trabalho dos agentes voluntários. Este 

estudo abre precedente para futuros estudos relacionados ao trabalho voluntário, 

buscando estratégias individuais e coletivas construídas pelos trabalhadores voluntários 

no enfrentamento do cotidiano do trabalho.  
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RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO DOS 

ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 

 

Thamyris Pinheiro Maciel – Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Liliam Deisy Ghizoni - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

A complexificação do sistema capitalista fragilizou as relações de trabalho e contribuiu 

para o adoecimento físico e psicossocial do trabalhador. O aporte teórico deste estudo é 

o da Psicodinâmica do Trabalho, sendo assim, entende-se riscos psicossociais como as 

consequências negativas, no campo psicológico, físico e social, decorrentes de uma 

organização de trabalho inadequada e uma gestão desqualificada e ainda de condições 

de trabalho que tenham: excesso de trabalho, exigências desnecessárias, falhas na 

comunicação, falta de especificação no papel do trabalhador e outras. Podem decorrer 

também de um contexto social deficitário devido a: falta de apoio dos envolvidos no 

ambiente de trabalho, algum tipo de violência sofrida, dificuldade nos relacionamentos 

interpessoais e na conciliação das tarefas profissionais com as pessoais (Carvalho, 

2016). Os riscos psicossociais não são limitados somente à dimensão cognitiva ou 

mental do trabalho humano, ele está ligado também ao emocional, aos relacionamentos 

no trabalho, a subjetividade e a construção da identidade. Assim, objetivou-se mapear 

os possíveis riscos psicossociais decorrentes do trabalho realizado por estagiários do 

Câmpus Palmas e Reitoria da Universidade Federal do Tocantins (UFT), considerando-

se o contexto de trabalho, a forma de gestão utilizada na instituição e as vivências em 

relação ao mundo do trabalho. Tratou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, que 

adotou como procedimento técnico para o levantamento das informações, o Protocolo 

de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho – PROART (Facas, 2013), um 

instrumento fundamentado em abordagens críticas e clínicas do trabalho, validado por 

Facas et al. (2015). Esse instrumento contém 92 questões objetivas tipo likert, 3 

questões abertas, de caráter subjetivo, onde oportunizou-se aos respondentes comentar 

sobre os itens avaliados, discorrer sobre as principais dificuldades enfrentadas no 

trabalho e como lidam com essas dificuldades, contêm ainda cinco questões que 

ajudaram a caracterizar o perfil social e acadêmico dos participantes. Este instrumento 

foi aplicado em 122 estagiários de um universo de 149 estagiários ativos (81,8%). Os 

resultados dessa pesquisa revelaram que o perfil dos estagiários participantes é formado 

por jovens entre 20 a 25 anos (73,8%), sendo a maioria do sexo feminino (56,6%), 

solteiros (91%) e todos cursando ensino superior. Quanto às escalas do PROART 

(organização do trabalho, estilos de gestão, sofrimento patogênico e danos físicos e 

psicossociais do trabalho), foram identificados baixos riscos de adoecimento físicos e 

psicossociais por parte dos estagiários da UFT, o que é uma indicação bastante positiva 

para a Instituição. Ainda assim, os dados evidenciaram que há indícios e sintomas de 

sofrimento decorrentes da organização do trabalho, tais como, falta de participação nas 

decisões, repetição de tarefas, dificuldades para conciliar trabalho e estudos, sobrecarga 

de trabalho e, ainda, sentimentos de desvalorização e de falta de reconhecimento. Tais 

fatores são tidos como geradores de insatisfação, desprazer com o trabalho e que 
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necessitam de atenção por parte da instituição, tendo em vista que podem gerar 

sofrimento patogênico a longo prazo.  

 

RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO DOS 

POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO 7º BATALHÃO - GUARAÍ - 

TOCANTINS 

 

 

Rodolfo Nunes Gomes do Rosário - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Liliam Deisy Ghizoni - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Thamyris Pinheiro Maciel – Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

O trabalho apresentado como elemento central na vida do sujeito merece destaque na 

compreensão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho dos policiais militares. 

Trata-se de uma profissão com grande risco devido a periculosidade das tarefas. Parte-

se do entendimento que risco psicossocial é a interação entre o conteúdo do trabalho, a 

sua organização e o seu gerenciamento, com outras condições ambientais e 

organizacionais, onde se tem as exigências de um lado e as necessidades dos 

trabalhadores de outro (Serafim et al., 2012). Objetivou-se mapear os riscos 

psicossociais no trabalho dos policias militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º 

BPM), com sede em Guaraí, interior do Tocantins. Trata-se de uma pesquisa social 

básica, descritiva, do tipo quali-quantitativa. Para coletar os dados utilizou-se o 

Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART) de Facas 

(2013), sendo possível alcançar os objetivos específicos, os quais estão relacionados 

com a organização do trabalho, o estilo de gestão, os riscos de sofrimento patogênicos e 

os danos físicos, psicológicos e sociais. O instrumento apresenta 92 perguntas fechadas 

e estruturadas, do tipo likert e 03 questões opcionais, de caráter subjetivo e questões 

para estabelecer o perfil dos participantes. O 7º BPM conta com um efetivo de 98 

policiais, 7 policiais não participaram, por estarem em férias ou afastamento na data da 

aplicação e 52 responderam ao instrumento de forma voluntária, o que equivale a 57% 

da amostra válida. O perfil destes participantes é: a) 100% são do sexo masculino; b) 

48,9% possuem até o ensino médio; c) 76% são casados ou vivem em união estável; d) 

31% possuem de 21 a 25 anos de serviço na Instituição e 40% atuam há menos de 05 

anos no atual cargo; e) 93,6% são pertencentes ao quadro de praças; f) 71,4% 

desempenham função operacional; g) 46,2% no último ano não tiveram nenhum 

problema de saúde relacionados ao trabalho. A análise quantitativa foi realizada com o 

software SPSS e a análise qualitativa pela Análise de Conteúdo de Bardin. A Escala da 

Organização do Trabalho apresentou risco médio tanto para a divisão das tarefas quanto 

para a divisão social do trabalho. Isto representa um estado de alerta devido a problemas 

nos prazos a serem cumpridos, nas condições para execução das tarefas, na 

comunicação com os chefes, flexibilidade, autonomia e definição da função de cada um. 

Para a Escala Estilos de Gestão houve presença moderada para ambos os estilos 

(coletivista e gerencialista), porém a predominância é do estilo coletivista. Na escala 

sofrimento patogênico o resultado mostrou-se positivo apresentando risco baixo para a 
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falta de sentido no trabalho, e risco moderado para o esgotamento mental e a falta de 

reconhecimento. Na escala de danos físicos e psicossociais houve a presença de risco 

baixo para os danos psicossociais (mau humor, vontade de desistir de tudo e dificuldade 

com amigos), aspectos a serem consolidados. Os danos físicos (dores nas costas e 

alteração no sono) apresentam risco moderado. Conclui-se que intervenções precisam 

ser feitas a curto e médio prazo para que estes riscos médios não sejam potencializados.  
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PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO DO PROFESSOR EM UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM SÃO LUÍS – MA 

 

 

Jaqueline Alves Da Silva Demétrio - Universidade Estadual Do Maranhão 

(UEMA) 

Sandra Francesca Conte De Almeida - Universidade Católica De Brasília (UCB) 

Katia Cristina T. Rodrigues Brasil - Universidade Católica De Brasília (UCB) 

 

 

Este estudo investiga as vivências de prazer e sofrimento no trabalho do professor em 

uma instituição de ensino superior em São Luís – MA. Especificamente, visa como 

objetivos: verificar as relações entre a organização do trabalho docente e as condições 

sob as quais é desenvolvido, levando em consideração a forma das relações 

socioprofissionais; descrever as vivências de sofrimento e prazer no trabalho docente e 

investigar os mecanismos utilizados por essa categoria de trabalhadores como mediação 

do sofrimento. Tem como aporte teórico e metodológico a Psicodinâmica do Trabalho, 

com contribuições de estudo e pesquisa atuais sobre o problema investigado. Foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas coletivas com quinze professores, em três 

diferentes grupos, cujos relatos, após transcrição, foram submetidos à análise de 

conteúdo, dando origem à elaboração de Núcleos de Sentido. Os resultados, com base 

nos depoimentos colhidos nas entrevistas, indicam uma realidade profissional opressora 

e limitante, no sentido da produção científica, com a presença de fatores como a 

desumanização da profissão e a falta de reconhecimento, contribuindo para o sofrimento 

dos professores pesquisados. A organização do trabalho apresenta-se profundamente 

hierarquizada, composta de regras rígidas, inflexíveis e centrada na produtividade do 

ensino, causando um profundo mal-estar no trabalho docente. As relações 

socioprofissionais com alguns pares, chefia e corpo administrativo apresentam, com 

grande frequência, situações que levam ao estresse, à precarização das condições de 

trabalho e à instabilidade no emprego, possibilitando inferir o quanto são desgastantes 

física e psicologicamente. No que tange às vivências de prazer no trabalho, os 

professores relatam que o convívio com os alunos é a principal fonte de satisfação pelo 

sentimento de resgate de sua dignidade e de valorização profissional.  
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VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO DO MOTORISTA DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

 

 

Nesmária Sany Costa Alves – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 

Luiz Carlos Honório – Centro Universitário Unihorizontes 

 

 

Este estudo analisou as vivências de prazer e sofrimento de motoristas de transporte 

rodoviário de passageiros, tomando como eixo norteador a Psicodinâmica do Trabalho 

(DEJOURS, 1992; 1996; 2001; 2002; 2004; 2017; DEJOURS; ABDOUCHELI; 

JAYET, 1994; MENDES, 1994; 1999; MENDES; FERREIRA, 2007). Optou-se, como 

metodologia, por uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa, 

baseada em um estudo de caso, contemplando ainda a triangulação de dados. As 

unidades de análise e de observação foram, respectivamente, uma empresa de transporte 

rodoviário de passageiros de Minas Gerais e 134 motoristas que nela trabalham. A 

coleta de dados abrangeu quatro técnicas – questionário, o Inventário de Trabalho e 

Riscos de Adoecimento (ITRA) (MENDES; FERREIRA, 2007); entrevistas, analisadas 

por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2011); documentos; observação. As escalas 

do ITRA apresentaram-se, em sua maioria, com avaliação entre crítica a grave, 

indicando aspectos relativos ao sofrimento associados a elementos de precarização e 

penosidade no trabalho. Tais resultados, complementados com entrevistas, análise de 

documentos e observações feitas, permitiram concluir que a organização do trabalho a 

que os motoristas estão submetidos lhes provoca mais sofrimento que as relações 

socioprofissionais e as condições de trabalho, nessa ordem. No entanto, as relações 

profissionais são prejudicadas em função das disputas existentes e da falta de 

comunicação, afetando a relação com os pares e as chefias. As condições de trabalho, 

no geral, foram avaliadas de modo satisfatório. O custo cognitivo mostrou-se como 

custo humano do trabalho mais grave, em razão da necessidade de se lidar com 

imprevistos, prever acontecimentos, usar a visão, concentrar e usar a memória. Os danos 

físicos do trabalho se apresentaram como mais críticos, se comparados aos danos 

psicológicos e sociais. Todos os fatores relativos às vivências de prazer indicaram 

situação crítica. Os indicadores de realização profissional, os aspectos referentes à falta 

de reconhecimento e aos danos provocados pelo trabalho foram apontados, em sua 

maioria, como críticos. Na comparação de fatores de prazer e sofrimento com faixa 

etária e tempo de serviço, verificou-se que motoristas com mais idade e motoristas 

recém-chegados registram maior realização profissional. O esgotamento profissional e a 

falta de reconhecimento se mostraram mais significativos para motoristas que trabalham 

acima de 41 horas por semana. Descobriu-se também que, quanto mais existe 

organização do trabalho, mais esgotamento profissional e falta de reconhecimento 

podem decorrer da relação de trabalho. Em linhas gerais, os motoristas demonstraram 

descontentamento com a exagerada pressão sobre eles, a falta de liberdade para 

expressão, as disputas profissionais existentes, a política salarial e a falta de 
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reconhecimento no trabalho. Outro aspecto que emergiu diz respeito à forma como os 

princípios do sistema de qualidade da empresa são transpostos para a atividade do 

motorista. Quanto aos quesitos de realização profissional, quase todos os motoristas se 

posicionaram favoravelmente. Observou-se, ainda, que, apesar da precariedade e da 

penosidade do trabalho, esses profissionais ainda sentem prazer na profissão, o que não 

descarta a necessidade de revisão das condições de trabalho, em sentido lato, a que eles 

estão submetidos, de forma a equilibrar o prazer e o sofrimento no trabalho.  
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AS PRÁTICAS DE GESTORES COMO PREDITORAS DO SOFRIMENTO DE 

TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO GOIANO 

 

 

Camila Nobre Costa Pires - Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Emílio Peres Facas - Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

A organização do trabalho afeta a vida dos trabalhadores e se apropria de sua 

subjetividade, não só no espaço da empresa. Ao instituir a divisão das tarefas e dos 

homens para a execução das atividades, esta organização estabelece formas de se 

desempenhar as tarefas e meios de controle, que abrange a fiscalização e hierarquia 

(Anjos, 2013). Neste processo, os gestores ocupam papel de destaque, pois são 

responsáveis por planejar, organizar, liderar, executar e controlar. Além disso, o poder 

dos gestores consiste em colocar seus conhecimentos a serviço de uma ação mediadora 

de redução das contradições da sociedade capitalista, cabendo tomar decisões diante de 

múltiplas interfaces que emitem demandas, recomendações, procedimentos, 

expectativas, incompatíveis entre si. (Pagès et al, 1987; Gaulejac, 2015). A forma como 

este poder é exercido nas organizações não é única, podendo variar entre formas de 

heterogestão à modelos mais participativos e coletivos (Faria, 2009). Frente ao exposto, 

o objetivo deste estudo analisar a influência dos estilos de gestão nos indicadores de 

sofrimento no trabalho de subordinados. Esta pesquisa utilizará o referencial teórico da 

psicodinâmica do trabalho e consistirá em um estudo de caso realizado com uma 

amostra de trabalhadores de um órgão público do poder judiciário com atuação no 

estado de Goiás. O estudo será quantitativo, tendo como instrumento de coleta de dados 

o Protocolo de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho (PROART). O PROART 

propõe quatro escalas, sendo elas: Escala de Organização Prescrita do Trabalho, Escala 

de Estilo de Gestão, Escala do Sofrimento Patogênico no Trabalho e Escala de Danos 

Físicos e Psicossociais no Trabalho (Facas, 2013). Os dados serão submetidos a análise 

estatística descritiva e inferencial. Os resultados serão interpretados de acordo com as 

orientações do PROART e posteriormente discutidos considerando os dados do 

referencial teórico da psicodinâmica do trabalho, com foco na compreensão das 

influências dos estilos de gestão no sofrimento no trabalho dos trabalhadores 

subordinados. Responderam à pesquisa 125 servidores do Tribunal. Os resultados 

preliminares apontam para riscos psicossociais médios para as seguintes dimensões: 

divisão das tarefas; esgotamento mental e danos físicos. Foram avaliados como riscos 

baixos as dimensões: divisão social do trabalho; falta de sentido do trabalho; falta de 

reconhecimento; danos psicológicos e danos sociais. Com relação ao estilo de gestão, os 

resultados apontam para moderada presença de características gerencialistas e coletivas. 

A análise de regressão permitiu verificar relação diretamente proporcional entre divisão 

social do trabalho (preditor) e estilo coletivo; estilo gerencialista (preditor) e falta de 

reconhecimento; e esgotamento mental (preditor) e danos psicológicos. As 

características do estilo gerencialista de gestão, em especial a valorização das regras e 

da hierarquia em detrimento às pessoas, impactam diretamente na falta de 
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reconhecimento. Contudo, essa vivência é minimizada graças às características da 

divisão social do trabalho, com destaque à qualidade na comunicação e à clareza das 

tarefas a serem executadas. Os dados aqui apresentados ainda serão objeto de novas 

análises, mas já apontam caminhos para discutir a relação entre estilo de gestão e 

indicadores de sofrimento patogênico no trabalho.  
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A INVISIBILIDADE DO TRABALHAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DA 

MITIGAÇÃO DO RISCO OPERACIONAL 

 

 

Paul Cesar Chagas- Universidade Católica de Brasília (UCB) 

Lêda Gonçalves de Freitas - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

 

Mesmo que o controle sobre o processo de trabalho tenha aumentado com as inovações 

tecnológicas por incrementar o domínio físico e mental sobre o trabalho e o trabalhador 

(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1999) este artigo busca demonstrar que o 

sucesso econômico empresarial contemporâneo é função direta da meta almejada pelo 

investidor que constantemente ajusta os mecanismos de controle operacional exercidos 

sobre o sujeito que trabalha em proteção da rentabilidade almejada. Controle 

operacional é um conjunto de ações que visa fiscalizar as atividades das pessoas e 

empresas para que não se desviem das normas e metas preestabelecidas (HOPFER; 

FARIA, 2006) e, ao considerar que a globalização dos mercados de capitais e os 

prejuízos acumulados, até o final da década de noventa do século passado, contribuíram 

para que ferramentas de controle dos mercados financeiros fossem adaptadas e 

aplicadas sobre o sujeito que trabalha sob o discurso da falha humana. Assim, o sujeito 

do risco operacional fica associado diretamente à falha humana e não ao humano que 

trabalha, pois, a busca pela rentabilidade implica a existência de um ambiente de 

competição entre empresas e entre sujeitos envolvidos no processo organizacional, 

cabendo, desta forma, a pessoa que trabalha uma ameaça constante e significativa sobre 

os objetivos que fora prescrito. A metodologia desta pesquisa é alicerçada em um 

estudo de campo onde se acompanhou todo o processo de mitigação e mensuração do 

risco operacional de um fundo de pensão brasileiro, de porte médio, e posteriormente 

buscou-se suporte na teoria da Psicodinâmica do Trabalho para evidenciar as falhas 

desta ferramenta sofre o sujeito que trabalha. O nível de análise é organizacional e a 

unidade de análise é cada uma das pessoas que trabalham na empresa, objeto macro do 

estudo. Como o objetivo precípuo da intervenção, nesta empresa, era a apuração do 

risco operacional favoreceu a participação de todos os colaboradores no levantamento 

de dados. Os dados primários para análise da exposição ao risco operacional foram 

obtidos por meio de questionários com escala likert de cinco pontos e posteriormente 

houve uma triangulação com a teoria dejouriana. Os resultados convergem para uma 

negação da identidade do sujeito que trabalha, como também cristaliza a exposição 

desta pessoa como elemento único e potencial causador de perda patrimonial e 

consequentemente da rentabilidade. Soma-se, ainda, aos achados deste estudo que a 

mitigação do risco operacional por desconsiderar em sua metodologia o trabalhar expõe 

a empresa ao desconhecimento pleno de seu risco operacional, como também contribui 

para que os valores das apólices de seguro, para cobertura deste risco, sejam negociados 

equivocadamente. 
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VIVÊNCIAS DE UMA REPRESENTANTE COMERCIAL: UM ESTUDO DE 

CASO SOB A PERSPECTIVA DA PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

 

Laurimar de Oliveira Machado - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

Adriane Reis - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

Gleicimar Cunha - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

 

 

Trata-se de um estudo de caso qualitativo sobre as vivências de uma representante 

comercial sob a perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Esse estudo é relevante pois 

trata-se de uma profissão de constante crescimento e há poucos estudos relacionados aos 

profissionais da área comercial. Esses trabalhadores possuem a sua saúde negligenciada 

assim como as relações de prazer e sofrimento relacionado ao trabalho. 

Metodologia: Para a realização da pesquisa, foi criado um instrumento para a coleta de 

dados, que ocorreu por uma entrevista semiestruturada. Para análise dos dados utilizou-

se a teoria da análise de conteúdo categorial. Resultados: 

 Relação com o chefe: “Aí o que acontece, tudo que a gente vai falar ele tem uma 

resposta na ponta da língua...” 

A empresa da qual M.S faz parte possui uma estrutura vertical. O dono do 

empreendimento é percebido como autoritário, busca sempre maiores valores e um 

controle maior do trabalho das funcionárias. É compreensível a preocupação que o dono 

precisa ter para grandes resultados na produção, no caso na venda de produtos e grande 

resultados em vendas, porém, a forma que tem sido feita, com distanciamento e 

autoridade por parte da funcionária com pouca compreensão, tem trazido sofrimento 

para a representante. 

Adoecimento: “...eu não tenho paciência [alterou a voz] pra mais nada, é dor de 

cabeça, é isso é aquilo e você já sai de casa já estressada, pressionada, você não tem 

aquele sono tranquilo é o tempo todo...” 

As patologias presentes apresentam relações orgânicas, físicas e emocionais, mas como 

a própria participante relata, tornam-se mais frequentes quando ocorre uma pressão 

maior no trabalho, pois é um misto de pressão externa por parte do dono da empresa, 

pressão interna para que a mesma cumpra com as expectativas, pressão financeira, pois 

ela precisa daquele salário, e soma com as questões desmotivadoras, da falta de 

compreensão do chefe, com suas dívidas, mais o desprezo vindo por parte de alguns 

clientes. 

Estratégia de enfrentamento: “Lá com mais duas representantes, a gente inclusive 

tem um grupinho no “WhatsApp”, que a gente divide muito isso...” 

A estratégia que a participante tem utilizado é o apoio das colegas de profissão, elas 

estreitaram um vínculo, e uma tem servido de apoio a outra, seja na hora de 

fortalecimento, como de apoio e acolhimento e a cooperação. Percebe-se que a 

estratégia utilizada pela representante, é de mobilização subjetiva, assim como 
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defensiva, porém houve falha e acredita-se que essa funcionária já se encontra em 

processo de adoecimento. Entende-se que o trabalho, em qualquer instância, é passível 

de sofrimento, assim como prazer, é preciso encontrar um equilibro sobre isso em busca 

da saúde física e mental do trabalhador. Todos os objetivos da pesquisa foram 

alcançados. Conclui-se que há uma necessidade de maiores cuidados com a saúde dos 

trabalhadores da área, assim como uma necessidade maior de pesquisas com esse 

público. 
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VIVÊNCIAS DE PRAZER E SOFRIMENTO DE FEIRANTES NA CIDADE DE 

CORUMBÁ-MS 

 

 

Pamela Arruda Vasconcellos - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) 

 

 

Esta pesquisa se dedicou a analisar as vivências de prazer e sofrimento psíquico de 

feirantes, investigando de que forma a organização do trabalho, as condições laborais e 

as estratégias de defesa funcionam em um ambiente permeado pela informalidade, tendo 

como um atravessamento a questão fronteiriça. O estudo foi realizado em uma feira-

livre da cidade de Corumbá-MS e as discussões foram realizadas a partir do referencial 

teórico da Psicodinâmica do Trabalho. Para avaliação qualitativa realizou-se uma 

entrevista individual e os dados foram analisados através da técnica de Análise de 

Núcleo de Sentido. Para uma avaliação quantitativa, aplicou-se a Escala de Prazer e 

Sofrimento no Trabalho (EIPST). Através da escala, evidenciou-se médias positivas 

para os itens “Liberdade para usar minha criatividade” (M=5,71) e para “Cooperação 

entre os colegas” com (M=5). Os resultados apontam para sentimento de orgulho pela 

profissão desempenhada, seguido do sentimento de satisfação, mas apresentando médias 

altas para o estresse (M=2,16). Juntamente com a análise das entrevistas, os resultados 

apontam que as vivências prazerosas dos feirantes são resultantes principalmente da 

dinâmica de reconhecimento do trabalho que realizam, principalmente pelos usuários. Já 

as vivências de sofrimento no trabalho, advém em grande parte pelas péssimas 

condições de trabalho a que estão submetidos e também pelas relações de poder 

mantidas nesse contexto laboral.  
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OS ESPAÇOS DO ENTRINCHEIRAMENTO E DA INSURGÊNCIA: EM 

BUSCA DE UMA ETNOGRAFIA DO TRABALHO DOMÉSTICO NO FILME 

QUE HORAS ELA VOLTA? 

 

 

Sérgio de Sousa Montalvão - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Maiara Oliveira Marinho - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Wanise Cabral Silva - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

A comunicação irá ocupar-se das representações sobre o trabalho doméstico no longa 

metragem “Que horas ela volta? ” (2015), escrito e dirigido por Anna Muylaert. O 

problema de pesquisa se concentra nos deslocamentos espaciais na casa onde se 

desenrola o drama. Vivida em um bairro elitizado da cidade de São Paulo, a ficção 

envolvendo o trabalho de Val (personagem de Regina Casé) mostra os conflitos entre 

duas classes sociais, evidenciados a partir da hospedagem da filha da doméstica, durante 

o tempo necessário para que ela prestasse o exame vestibular de uma universidade 

pública. No filme, os usos do espaço desvelam relações de entrincheiramento e 

insurgência, mas também diversas formas de afetos, desejos e rancores que perpassam a 

vida de uma profissional com uma jornada de trabalho e moradia no mesmo local 

durante cinco dias da semana. O trabalho doméstico acompanha a história social 

brasileira, da Colônia aos dias de hoje. Essa longa permanência acaba por naturalizar 

relações de desigualdade e sofrimento no cotidiano dos 7,2 milhões de indivíduos 

atuantes nessa atividade (83% mulheres). Esse número, levantado pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), faz do Brasil o país com mais empregados domésticos 

no mundo. Isso demonstra a importância do trabalho doméstico para as famílias de 

classe média e alta, desembaraçadas dos afazeres da casa e de muitos aspectos da 

criação de seus filhos. Mesmo assim, só recentemente, a pauta dos direitos dos 

trabalhadores domésticos foi levantada, com a aprovação da Lei Complementar n° 150, 

de 2015, gerando inclusive reações quanto aos custos da manutenção desse tipo de 

emprego. O filme em questão dá visibilidade aos embates diários de uma trabalhadora 

doméstica, nesse contexto de debate parlamentar em torno da formalização dos seus 

vínculos trabalhistas. Por outro lado, instiga o olhar etnográfico sobre essa realidade. 

Assim, o entendemos, na perspectiva de Howard Becker, dentro da complexa tarefa de 

resumir um drama social e colocá-lo à disposição do público. Atendendo à proposta do 

GT, nossa intenção é encontrar situações que apontem para uma jornada exaustiva de 

trabalho e, sobretudo, formas intensivas de submissão, em cenas que se passam nas 

diferentes locações de “Que horas ela volta? ” Não iremos, no entanto, nos prender 

somente aos aspectos da exploração-submissão que, no limite, permitem notar a 

presença de formas análogas à escravidão na jornada de Val. Existem relações de 

opressão, resistência e acordos tácitos ou explícitos entre as partes envolvidas. Contudo, 

essas relações se mostram de diferentes formas nos diferentes locais da casa, colocando-

nos diante de uma cartografia e uma discursividade a serem conhecidas. Na 

interpretação desse campo de possibilidades teremos como referência uma obra nascida 
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na interface da Antropologia, Filosofia e História: A invenção do Cotidiano, de Michel 

de Certeau. Dela retiramos os conceitos de “estratégias” (“o cálculo das relações de 

força que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

pode ser isolado”) e “táticas” (“a arte do fraco”), a fim de produzir uma descrição do 

dia-a-dia da protagonista de “Que horas ela volta? ”  
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SER PROFESSOR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA ANÁLISE 

DO TRABALHO DOCENTE EM UMA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 

ENSINO 

 

 

Fabiana Marques Valério - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Batista Ferreira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB/96) estabelece a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) como uma modalidade de ensino a ser oferecida pelas escolas 

públicas, aos estudantes que não conseguiram cumprir o seu ciclo de estudo na idade 

considerada regular e possui, portanto, um projeto pedagógico diferenciado que tem por 

objetivo ser mais adequado às necessidades do público que atende. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino de Jovens e Adultos estabelece que uma educação 

de jovens e adultos deva ser: reparadora, qualificadora e equalizadora, sendo um de seus 

pilares a restauração do direito à educação para todos aqueles que tiveram sua atividade 

escolar interrompida. Dentro de uma escola, as turmas desta modalidade se organizam a 

partir de práticas pedagógicas próprias e possuem um calendário de atividades diferente 

das turmas denominadas “regulares”, tanto de atividades discentes como docentes, e, 

todas as rotinas práticas envolvidas no processo educacional, como: conselhos de classe, 

reuniões pedagógicas, avaliações institucionais, entre outros, são realizadas em períodos 

distintos das demais turmas. Tomando a Psicodinâmica do Trabalho como referencial 

teórico e a Cartografia como método, o presente estudo visa realizar uma análise sobre 

os efeitos da organização do trabalho na saúde dos professores que atuam na educação 

de jovens e adultos em uma escola do sistema público municipal. Para isso, foram 

realizadas observações participantes em atividades que fazem parte da rotina de trabalho 

destes professores, bem como quatro rodas de conversa onde questões sobre a 

organização do trabalho e as vivências de prazer e sofrimento foram discutidas. As 

rodas de conversa contaram com a presença de sete professores que atuam na educação 

de jovens e adultos. A partir das atividades realizadas é possível traçar uma discussão 

sobre como o professor desta modalidade ocupa um lugar diferenciado, marcado por 

orientações distintas, desafios sociais de inclusão, e problemas constantes como: 

estigmatização da turma, indisciplina, problemas sociais e sobrecarga de trabalho.  

 

 

 

  



 
 

165 

 

ENTRE O COMPUTADOR E O MACHADO: O TRABALHO DOS 

ELETRICISTAS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

Milena Chifarelli Villarino – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Batista Ferreira – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

A energia elétrica é fundamental para os modos de vida contemporâneos. O setor 

elétrico é muito significativo também para o mundo do trabalho. No Brasil, são cerca de 

300.000 trabalhadores, entre terceirizados e próprios, que sofrem os efeitos dos métodos 

de gestão e produção do setor, cujas reformulações ocorridas na década de 90 e seguinte 

culminaram em precarização e degradação das condições de trabalho. A presente 

pesquisa tem como objetivo discutir as articulações entre as transformações e exigências 

da organização do trabalho e suas consequências, nas vivências e possibilidades de 

prazer e sofrimento, no trabalho de eletricistas de manutenção de linhas de transmissão 

de energia. O trabalhador eletricista atua diretamente na garantia do fornecimento de 

energia elétrica. O referencial utilizado é a Psicodinâmica do Trabalho considerando, 

principalmente, as noções de prescrito e real, mobilização subjetiva e sabedoria prática. 

As noções de prescrito e real auxiliam na discussão do trabalho morto, como mera 

execução de tarefas, e do trabalho vivo, como potência de criação e reinvenção do 

sujeito e do mundo. Participaram da pesquisa 34 eletricistas de diversas regiões do 

Brasil. Os dispositivos utilizados foram: Protocolo de Avaliação dos Riscos 

Psicossociais no Trabalho - PROART, entrevistas coletivas e observações de trabalho. 

A partir dos relatos desses trabalhadores, são situados os principais tensionamentos 

entre as noções de prescrito e real, como possibilidades para pensar articulações entre 

trabalho morto e trabalho vivo, e as vivências de prazer e sofrimento desses 

trabalhadores. Este estudo é fruto de um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

realizado em parceria com o programa de P&D da ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica), a Transmissora de Energia, o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-

Graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(COPPE/UFRJ), a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos 

Tecnológicos (Coppetec) e o Núcleo Trabalho Vivo do Instituto de Psicologia da UFRJ.  
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A ATIVIDADE DO BOMBEIRO MILITAR QUE ATUA NO ATENDIMENTO 

PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DO RIO DE JANEIRO E SUA RELAÇÃO COM A 

SAÚDE 

 

 

Marisa Augusta de Oliveira - Escola Nacional de Saúde Pública Rio de Janeiro 

(ENSP-RJ) 

Simone Santos Oliveira -  Escola Nacional de Saúde Pública Rio de Janeiro (ENSP-

RJ) 

 

O presente estudo se propõe a discutir a atividade do bombeiro militar que atua no 

atendimento pré-hospitalar móvel do Rio de Janeiro e sua relação com a saúde. Esses 

profissionais enfrentam rotineiramente situações inesperadas, inéditas e por vezes 

trágicas. Trabalham em ambientes desfavoráveis que necessitam de precisão e agilidade 

na tomada de decisão. Estão expostos a diversos riscos: físicos, químicos, biológicos, 

radioativos e psicológicos, além do permanente risco de perda da própria vida. A 

constante sobrecarga física e psíquica pode desencadear desordens emocionais e 

mentais com consequências não somente para os sujeitos, mas para suas famílias e 

sociedade. A disciplina e a estrutura hierarquizada imposta pela organização militar 

tendem a condicionar a força de trabalho e inibir as estratégias de enfrentamento desses 

trabalhadores. Desse modo, o trabalhador demonstra receio e constrangimento em 

procurar atendimento especializado e admitir sintomas de adoecimento, por medo do 

estigma e preconceito, temendo punições disciplinares e prejuízos na carreira. Método 

O estudo baseia-se na análise de duas comunidades virtuais da subcategoria dos blogs: 

SOS Bombeiros e SOS Bombeiros RJ. Esses espaços foram criados a partir de 

manifestações reivindicatórias protagonizadas pelos bombeiros militares do estado do 

Rio de Janeiro em 2011 na luta por condições dignas de trabalho. Ambos funcionam 

como espaços continuados de luta por meio de divulgação e debates acerca das 

necessidades da categoria. Resultados: O estado do Rio de Janeiro se destaca pelo 

pioneirismo no atendimento pré-hospitalar através do corpo de bombeiros e pela 

particularidade da coordenação estadual de urgência sob gestão da corporação dos 

bombeiros e por comportar a maior rede de Unidades de Pronto Atendimento do país. 

No município, são realizados em média 4.500 atendimentos pré-hospitalares por dia. O 

blog SOS Bombeiros criado em 2011 possui representatividade de 20.018 mil 

seguidores (em sua página oficial do Facebook) e desde sua criação conta com 5.593 

postagens e 8.157.186 acessos. O blog SOS Bombeiros RJ instituído em 2012, com 

14.290 mil seguidores, 3404 postagens e 6.231.736 acessos, respectivamente (acesso em 

20 de junho de 2017). Discussão: Nas análises preliminares constou-se uma gama de 

postagens e discussões referentes à organização militar, assédio moral, saúde mental, 

adoecimento, sofrimento, violência, medo, condições de trabalho, reconhecimento, 

satisfação no trabalho, dentre outros assuntos. Cabe destacar que a categorização e 

análise dos dados estão em construção. Contudo, evidencia-se a representatividade dos 

blogs e sua relevância para o coletivo, contribuindo para a organização, informação, 

debate e luta desses trabalhadores por melhores condições de vida, saúde e trabalho. Os 
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blogs atuam como novo ator político nas relações sociais, produtor de informações e 

debates. Considerações finais O bombeiro militar é percebido socialmente como um 

herói, disposto sempre a salvar vidas. Certamente, esse reconhecimento é importante elo 

de satisfação e prazer no trabalho. Porém, esse trabalhador enfrenta grandes 

adversidades que comprometem sua saúde física e psíquica, geram sofrimentos e 

adoecimentos. Ressalta-se a importância da apreensão da dinâmica do prazer e do 

sofrimento, no intuito de contribuir para a transformação da relação trabalho saúde, 

fortalecendo o agir em coletividade capaz de superar as imposições de uma organização 

rígida e autoritária.  
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A EXTENSÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO DOS GERENTES: UM 

DESFAVOR DAS TECNOLOGIAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

Fernanda Valiati - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Fernanda Tarabal Lopes - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Ana Paula Colombo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

 

Em consequência às mutações tecnológicas, tal como as relações humanas como um 

todo, as relações e as atividades de trabalho foram alteradas de modo significativo, 

permanecendo em constante atualização. Disso decorre a intensificação e a extensão das 

jornadas de trabalho, assunto latente e que desperta interesse e vontade de investigação 

e estudo de modo mais aprofundado. Além de patologias das mais diversas, a constante 

ligação às tarefas – muito atrelada ao fomento das tecnologias - prejudica as relações 

pessoais, de ordem social e familiar, dos trabalhadores que se dispõem e se doam por 

completo às atividades profissionais, não raras vezes enfrentando dificuldade em 

dissociar o trabalho da vida privada. Como se constata, o tema permeia diversas áreas 

de estudo, já que é de interesse interdisciplinar. Entretanto, poucos são os estudos que se 

prestam à análise específica do assunto da intensificação das jornadas de trabalho, à 

qual muitos trabalhadores brasileiros estão sujeitos na sociedade contemporânea. Apesar 

facilitar inúmeras atividades, as inovações, em especial os telefones inteligentes, 

também produzem impactos negativos. O maior problema é quando as tecnologias se 

apresentam como limitadoras à qualidade de vida dos trabalhadores fora das jornadas de 

trabalho, por ausência do devido equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Neste 

sentido, o trabalho estuda o fenômeno atual da extensão das jornadas de trabalho 

ocasionado pelo uso das tecnologias para o trabalho, principalmente pelos smartphones, 

capazes de manter o trabalhador conectado às suas responsabilidades laborais mesmo 

fora das jornadas de trabalho, até nos períodos de férias e de descanso. A partir disso, 

são identificados problemas que decorrem da intensificação e da extensão das jornadas 

de trabalho, em especial no caso dos gerentes que, em geral, têm as jornadas de trabalho 

intensificadas em virtude do maior volume de trabalho e mais extensas pela disposição 

às organizações mesmo fora do ambiente laboral. Posteriormente, busca-se verificar de 

que maneira o bem-estar físico e mental dos trabalhadores ocupantes de cargos de 

gerência é afetado na conjuntura atual, assim como o que é possível fazer a solucionar 

problemas. A balizar o estudo, até o presente momento já foram aplicadas cinco 

entrevistas em profundidade semiestruturadas com gerentes em diferentes áreas. 

Partindo dos dados colhidos, será efetuada análise crítica, com o objetivo de identificar 

o impacto que as tecnologias, principalmente smartphones, causam na vida privada dos 

gerentes, quando fora da jornada laboral, sempre que possível conciliando com 

embasamento e correlação teórica. Isto posto, a pesquisa tentará identificar se é possível 

estabelecer equilíbrio e limitação do uso das tecnologias para o trabalho, tendo como 

verdade que as referidas inovações produzem efeitos negativos e positivos na vida dos 

seres humanos, visando evitar ou minimizar danos aos trabalhadores.  
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RELAÇÃO ENTRE SAÚDE, TRABALHO E A PERCEPÇÃO DO 

ADOECIMENTO DOS FISCAIS MUNICIPAIS DE UMA PREFEITURA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Andréa Magalhães Chaves - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

Maria Eulália Machado Ferreira - Universidade do Estado de Minas Gerais 

(UEMG) 

Vanessa Felipe Eustáquio - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

Sirley Aparecida Araújo Dias - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

 

 

Foi realizada uma pesquisa realizada junto aos Fiscais Municipais de uma prefeitura do 

Estado de Minas Gerais que teve por objetivo identificar possíveis fatores de risco que 

pudessem impactar a saúde desses agentes públicos. O interesse por esse grupo 

específico se situa a partir de uma ampliação do seu escopo do cargo. Conforme os 

estudos da psicodinâmica do trabalho, a relação trabalho e adoecimento ocorrem por 

meio do processo de subjetivação e organização do trabalho. Reiterando a relação 

preconizada entre a organização do trabalho, a atividade exercida pelos profissionais e a 

saúde que tem sido objeto de estudo de várias áreas do conhecimento. O trabalho 

vigente nas organizações e as condições em que os empregados os desenvolvem têm 

sido descritas como possíveis fontes de acometimento de doenças, ou seja, o alcance de 

metas, princípios de produtividade em um tempo cada vez menor e o empenho pela 

manutenção de emprego, sujeitam alguns profissionais a determinadas condições que 

podem vir a se constituir em fontes de adoecimento. Essas premissas apontam para as 

relações entre o trabalho e saúde do trabalhador que fazem parte de uma área em 

construção, em uma extensão limite de saúde pública, cujo objetivo pode ser firmado 

como a relação contínua do processo saúde e doenças de determinados grupos sociais. A 

pesquisa, de caráter descritivo quantitativo, foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário, respondido por 27 servidores públicos, cujo roteiro foi elaborado a partir 

do conteúdo do Inventário de Trabalho e Risco de Adoecimento (ITRA) (MENDES; 

FERREIRA, 2007), instrumento auxiliar de diagnóstico de indicadores críticos no 

trabalho, que avalia o contexto do trabalho (organização do trabalho, condições de 

trabalho e relações sócio profissionais), os danos relacionados ao trabalho (físicos, 

sociais e psicológicos), o sentido do trabalho (vivências de prazer e sofrimento no 

trabalho) e os custos humanos do trabalho, podendo ser físicos, cognitivos e afetivos. 

Os dados receberam tratamento estatístico para interpretação. Ratificando pesquisas 

anteriores semelhantes a esta, os resultados encontrados apesar de não indicaram graves 

danos à saúde desses servidores, sugerem o risco de adoecimento. O instrumento 

utilizado, o ITRA, possibilitou traçar alguns fatores que, pela percepção dos servidores 

poderiam ser responsáveis ou desencadeantes de adoecimento em decorrência do 

trabalho realizado. As análises não são conclusivas e não tem o objetivo de fechar um 

diagnóstico, mas servir como um norteador da situação vivenciada por estes 

trabalhadores. Aponta-se para a necessidade do órgão público e os gestores responsáveis 
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articularem políticas voltadas para a melhoria nas condições de trabalho desses 

profissionais para que possam desempenhar suas atividades de modo mais satisfatório e 

não em uma situação 'moderada, crítica' como foi identificado a partir da coleta de 

dados. Ressalta-se a necessidade de realização de novas pesquisas, inclusive de 

entrevistas semiestruturada proporcionando melhor análise do objetivo proposto. Além 

disso, salienta-se a necessidade do envolvimento dos trabalhadores na elaboração de 

políticas que possam minimizar eventuais desgastes e sofrimentos no trabalho. 
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QUALIDADE DE VIDA NA APOSENTADORIA: AS POSSÍVEIS 

INFLUÊNCIAS DOS PROJETOS DE PREPARAÇÃO PARA 

APOSENTADORIA PARA OS IDOSOS APOSENTADOS 

 

 

João Sinval Patrício da Silva - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

Juliana dos Santos Silva - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

Mariana Pereira Gondin - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

Sirley Aparecida Araújo Dias - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

 

 

Nas sociedades capitalistas, o trabalho representa além de fonte de renda, um meio do 

indivíduo construir sua rotina, estabelecer metas, criar laços afetivos e demostrar sua 

produtividade. Sendo assim, a ausência do trabalho originado pela aposentadoria é uma 

perda significativa no contexto social das pessoas e pode provocar adoecimento e 

comprometer a sua estrutura psicológica. Os Programas de Preparação para 

Aposentadoria (PPA) têm como função atuar nesta transição de forma a possibilitar uma 

melhor qualidade de vida para o aposentado. O conceito de qualidade de vida adotado 

está ligado à autoestima e ao bem-estar pessoal e inclui, dentre outros aspectos, a 

interação social, o suporte familiar, o estado de saúde e o nível socioeconômico. Desta 

forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar as possíveis contribuições dos 

projetos de preparação para aposentadoria na qualidade de vida do idoso aposentado. 

Esta pesquisa foi classificada com exploratória utilizando o método de estudo de caso. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada. Foram 

realizadas duas entrevistas com participantes do Projeto de Preparação para 

Aposentadoria de uma instituição pública da cidade de Belo Horizonte. O objetivo deste 

PPA é promover a saúde do servidor, para que o mesmo tenha uma aposentadoria 

tranquila, sinta-se seguro, e aceite o desligamento de forma que, não ocorra algum 

desequilíbrio psicossocial. São convidados todos os servidores que estão até cinco anos 

de se aposentar e os aposentados, para participar de reuniões mensais. Visou-se à 

obtenção de informações que permitissem a identificação das percepções com relação 

ao período da aposentadoria e a participação no projeto da organização. Após as 

analises, pode-se perceber que a participação no PPA teve impacto significativo no 

relacionamento interpessoal dos participantes, o que aponta para a qualidade de vida 

dessas pessoas. Contudo, o relacionamento interpessoal, embora seja parte integrante 

para garantir a qualidade de vida, não é fator único. E por isso, para maiores analises 

esse objeto de estudo deve seguir novas abordagens metodológicas que possam 

comprovar a eficiência dos PPA para melhorar a qualidade de vida dos idosos 

aposentados durante a transição.  
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“NÃO MATE O MENSAGEIRO”: AS VIVÊNCIAS DO PROCESSO 

DEMISSIONAL NA VISÃO DOS DEMISSORES 

 

Ana Carolina Mendes Duarte - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Fernando de Oliveira Vieira - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

O objetivo principal deste trabalho é analisar as vivências do processo demissional na 

visão dos trabalhadores que gerenciam a ação da demissão e este trabalho é uma 

pesquisa de mestrado, em andamento, no Programa de Pós-graduação em 

Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF). INTRODUÇÃO: Os 

processos demissionais e downsizing tornaram-se práticas tão frequente e intrínseca nas 

organizações que nos dias atuais é bastante raro conhecer alguém que nunca tenha sido 

demitido. As demissões em massa se intensificaram no final da década de 80 e, no 

Brasil, atingiram seu ápice na década de 90, onde as empresas diminuíram seus quadros 

de funcionários de forma sistemática. (CALDAS, 2000). Poderíamos pensar que, uma 

vez que ser demitido torna-se cada vez mais corriqueiro, as demissões passariam a ser 

menos chocantes para aqueles que a vivenciam, no entanto, de acordo com os estudos e 

pesquisas sobre os impactos afetivos da demissão (Caldas; Plioplas; Tonelli; Jahoda) 

isso não se confirma e inclusive demonstram que os processos de downsizing se 

apresentam, muitas vezes, como experiências traumáticas para esses sujeitos. Ainda que 

haja um número significativo de estudos sobre os efeitos das demissões para os 

demitidos (Eisenberg e Lazarsfeld,1938; Jahoda, 1982; Caldas, 2000), pouco se fala do 

profissional que “gerencia” essa prática. Sendo assim este trabalho visa compreender 

outro de grupo de pessoas que participa do processo de demissão, mas, que até os dias 

atuais, não são muito visadas nas pesquisas acadêmicas. MÉTODO: A pesquisa 

pretende responder o seguinte questionamento: Quais são as repercussões afetivas do 

processo demissional na vida daquele que demite? Para isso o estudo fará uso da 

abordagem qualitativa, com a metodologia de análise do núcleo do sentido (ANS) 

(Mendes; 2007) da fala dos entrevistados apoiados em entrevistas semiestruturadas 

focando nas estratégias defensivas que podem estar presentes na função. A 

fundamentação teórica está apoiada na Psicologia do Trabalho, Administração e na 

Psicodinâmica do Trabalho, buscando relacionar as vivências dos trabalhadores 

responsáveis pelo setor demissional. RESULTADOS: Este trabalho é parte de uma 

dissertação de mestrado que se encontra em andamento. A fase atual é de qualificação, 

com data de previsão para seu término em novembro. DISCUSSÃO: investigar o 

trabalho dos funcionários do setor de Recursos Humanos que tem por atribuições 

estarem à frente dos processos demissionais, bem como, averiguar que repercussões 

subjetivas trazem tal responsabilidade e as estratégias defensivas utilizados nessa 

função. Este trabalho pretende compreender quais os sentidos que os demissores 

constroem para lidar com sua prática laboral, levando em conta a centralidade do 

trabalho na vida destes sujeitos. CONCLUSÕES PARCIAIS: O que se visa apresentar 

nessa comunicação é quais são as estratégias defensivas mobilizadas por esses sujeitos e 

mecanismos de defesa, caso se evidenciem, frente a realização de seu trabalho, que 

provoca, invariavelmente, sofrimento ao outro.  
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ANÁLISE PSICODINÂMICA DO TRABALHO DE UMA COZINHA DE ALTA 

GASTRONOMIA 

 

 

Giuliane Pimentel - Universidade de Brasília (UnB) 

 Ana Magnólia Mendes - Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

O presente trabalho investiga as vivências de prazer e sofrimento dos trabalhadores de 

uma cozinha de um restaurante de alta gastronomia localizado na cidade de São Paulo. 

O referencial teórico-metodológico no qual se baseia o estudo é a Psicodinâmica do 

Trabalho (PdT), que defende o papel central do trabalho na estruturação psíquica do 

trabalhador, visto que concebe a relação entre trabalho, identidade e saúde mental. Tal 

relação é denominada centralidade do trabalho. A PdT tem como seus principais objetos 

de estudo a compreensão das relações existentes entre organização do trabalho e 

vivências de prazer-sofrimento do trabalhador, bem como as estratégias de defesa 

utilizadas por estes diante das tensões oriundas do encontro do trabalhador com o real 

de seu trabalho. A pesquisa foi realizada em duas etapas: primeiramente, mediante 

observação livre da cozinha em questão, com a finalidade de se conhecer e descrever a 

organização do trabalho à qual os trabalhadores estão submetidos; e, em seguida, por 

intermédio de nove entrevistas semiestruturadas individuais que foram analisadas com 

base da Análise de Núcleo de Sentido orientada pela Análise da Psicodinâmica do 

Trabalho (APDT), que é segunda etapa da Análise Clínica do Trabalho (ACT) e que 

apresenta os seguintes eixos temáticos: Organização do trabalho prescrito e o real do 

trabalho, Mobilização subjetiva; e Sofrimento, defesas e patologias. Os resultados 

obtidos indicam que a organização do trabalho apresenta uma prescrição rígida em 

alguns aspectos, mas que se mostra desestruturada em outros. Em ambos os casos os 

trabalhadores experimentam vivências de sofrimento. Foi constatado que há 

mobilização subjetiva, já que esse tipo de trabalho aciona a inteligência pratica, o 

sofrimento criativo e propicia reconhecimento aos trabalhadores. Entretanto, apesar da 

natureza do trabalho propriamente dito - o cozinhar - ocasionar vivências de prazer para 

os trabalhadores e ser entendido como trabalho vivo, as condições de trabalho às quais 

os trabalhadores são submetidos atuam como fonte de sofrimento para os mesmos, já 

que tornam precarizado o contexto de trabalho. Para lidar com este sofrimento, notou-se 

que os trabalhadores desenvolvem estratégias de defesa individuais e coletivas. De 

acordo com a literatura, se tal sofrimento não for elaborado adequadamente pelos 

trabalhadores, ele pode se transformar em sofrimento patogênico. A literatura também 

aponta que a precarização do trabalho vivo compõe o processo de determinação 

estrutural do capitalismo, já que neste sistema econômico, o processo de produção é 

voltado apenas para a acumulação de capital, deixando de lado a preocupação com as 

vivências de prazer e sofrimento do trabalhador. A PdT, por meio da clínica do trabalho, 

pode contribuir com a criação de espaços públicos de discussão no contexto do trabalho 
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visando a ajudar os trabalhadores em seu processo de elaboração do sofrimento e de luta 

por emancipação. 

 

 

STRESS E SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES EM UMA EMPRESA 

QUE NÃO CONTROLA PRESENÇA FÍSICA E JORNADA DE TRABALHO 

 

 

Vinicius Ribeiro Semprebom - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

 

 

O processo de subjetivação decorrente do fortalecimento do capitalismo cria, organiza e 

modela comportamentos em torno do aumento da produtividade e do consumo. Está 

lógica implica em uma condição privilegiada do trabalho nas relações sociais e, 

consequentemente, em pressão para reorganizar os arranjos produtivos em busca desse 

objetivo. Os impactos da modificação acelerada das relações de trabalho para os 

indivíduos após a segunda guerra mundial podem ser sintetizados na ascendência de 

uma subjetividade empreendedora. Onde a relação homem-trabalho se modifica em 

direção a uma autorregulação do indivíduo ao mercado (escasso) de trabalho em troca 

de espaço para o desenvolvimento de uma carreira profissional fortemente ligada à 

identidade, levando o indivíduo a investir continuamente sua energia e dinheiro em 

formação e capacitação permanentes diante do risco do desemprego e marginalização. O 

indício mais contundente de que várias esferas da vida estão sendo invadidas pela lógica 

da economia financeira é o aumento da pressão pela desregulamentação dos mercados 

de trabalho em vários países para que os regimes de trabalho se adaptem a níveis de 

produtividade cada vez maiores. Basta observar como estão sendo introduzidas práticas 

de trabalho a distância, home office e jornadas flexíveis em empresas reguladas por 

legislações trabalhistas que restringem essas práticas. Destaca-se também um inusitado 

clamor dos trabalhadores de algumas esferas por essa modalidade de atuação em nome 

do resgate da qualidade de vida e da autonomia sobre suas atividades, como uma 

alternativa para minimizar o desperdício de tempo não produtivo. A partir deste 

contraste entre aumento da produtividade e do consumo diante da solicitação por maior 

autonomia para gerir a vida, esta pesquisa propõe a investigação de como as 

modificações emergentes na maneira de se organizar o trabalho, especialmente aquelas 

condizentes ao local e ao tempo dedicado às atividades, afetam a saúde dos 

trabalhadores submetidos ao processo de descentralização e flexibilização do trabalho. 

A resposta para esse problema está sendo construída com trabalhadores de uma empresa 

fornecedora de serviços em tecnologia da informação, que possuem contratos de 

trabalho com cláusulas de mobilidade e trabalho remoto mediado por tecnologia. A 

pesquisa utiliza o modelo de demanda e controle elaborado por Karasek e Theorell para 

abordar duas dimensões psicossociais no trabalho: o controle/autonomia sobre o 

trabalho e a demanda psicológica advinda do trabalho. A hipótese levantada a partir de 

estudos sobre teletrabalho é de que a autonomia outorgada para o trabalhador é 

compensada por uma exigência de metas mais elevadas e consequente maior jornada 
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para cumprir as exigências. Soma-se a isso a possibilidade de controle por meios 

digitais e em tempo real da produtividade e disponibilidade dos trabalhadores. O 

instrumento pode ainda identificar outros efeitos como o apoio social e influência do 

ambiente de trabalho. Resultados serão discutidos quantitativamente para apoiar futuras 

pesquisas sobre a desregulamentação e flexibilização do trabalho, especialmente em 

condições de teletrabalho, home office e aumento da utilização de ambientes virtuais na 

organização do trabalho. 
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MAPEAMENTO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS ENTRE POLICIAIS DA 1º 

COMPANHIA INDEPENDENTE DE ARRAIAS – TOCANTINS  

 

 

Thatiellen Menezes Ferreira - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Liliam Deisy Ghizoni - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Thamyris Pinheiro Maciel - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

Objetiva-se mapear os riscos psicossociais no trabalho dos policiais militares vinculados 

a 1º Companhia Independente de Arraias-Tocantins. Especificamente, investiga-se as 

características da organização prescrita do trabalho; avalia-se o estilo da gestão da 

organização do trabalho; levanta-se os riscos de sofrimento patogênico nos participantes 

e identifica-se os danos físicos e psicossociais decorrentes no trabalho dos policiais 

Participaram da pesquisa os Policiais Militares lotados na 1º Companhia Independente 

de Arraias-Tocantins e dois pelotões subordinados à ela: o 2º Pelotão de Combinado-TO 

e o 3º Pelotão de Taguatinga-TO. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o 

PROART, a aplicação foi realizada pela equipe de Saúde da PM. Obteve-se 74 

participações voluntárias, 62,7% do total da população que é formada por 118 policiais. 

Fundamentou-se a investigação dentro de uma abordagem quanti-quali e utilizou-se 

estatística descritiva e análise de conteúdo. Os resultados demonstram que a maioria dos 

policiais militares participantes são: a) do sexo masculino (86,7%); b) possuem até o 

ensino médio (50,1%); c) são casados ou vivem em união estável (73,1%); d) possuem 

mais de 20 anos de serviço na Instituição (54,2%) e até um ano no atual cargo (38,1%); 

e) são pertencentes ao quadro de 3° sargentos (24,5%); f) estão lotados na 2° Pelotão de 

Combinado-TO (43,3%). Sobre os riscos psicossociais que advêm da relação 

trabalhador-organização do trabalho entre os participantes, constatou-se que a Divisão 

das Tarefas (75,7%) se mostrou propensa a riscos psicossociais maiores que na Divisão 

Social do Trabalho (62,1%) (ambas apresentaram um Risco Médio). Na primeira o item 

mais crítico foi “O número de trabalhadores é suficiente para a execução das tarefas”. Já 

para a Divisão Social do Trabalho, os itens mais problemáticos foram “Tenho 

autonomia para realizar as tarefas como julgo melhor” e “Tenho liberdade para opinar 

sobre o meu trabalho”. Há uma leve predominância do Estilo Gerencialista em relação 

ao Coletivo. Os itens mais pontuados foram: “É creditada grande importância para as 

regras nesta organização”, “A hierarquia é valorizada nesta organização” e “Há forte 

controle do trabalho”. Quanto aos riscos de sofrimento patogênico, verificou-se risco 

baixo para a falta de sentido no trabalho e para a falta de reconhecimento, ao passo que 

o fator Esgotamento Mental obteve risco médio com 52,7%. O fator mais crítico é 

“revolta ao submeter seu trabalho a decisões políticas”. Identificou-se risco baixo para 

os danos psicossociais e médio para os danos físicos (48,6%), “dores nas costas”, 

“alterações do sono” e “dores nas pernas” fora os itens com médias mais altas. Conclui-

se através deste mapeamento que os Policiais Militares desta Companhia estão expostos 

a Riscos Psicossociais Médios para a forma como a organização é estruturada, 

sobretudo para o pouco efetivo, pela pouca autonomia e liberdade de expressão, bem 
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como pela interferência política nas decisões da Companhia. Isto representa um estado 

de alerta onde a organização do trabalho deve intervir em médio a curto prazo para 

evitar o possível adoecimento de seus trabalhadores. Destaca-se os itens positivos que 

devem ser mantidos e potencializados nesta organização: sentido do trabalho e 

reconhecimento. 
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O USO DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS NO 

TRABALHO (PROART): UMA ANÁLISE SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

EM ESTUDOS CONCLUÍDOS E EM ANDAMENTO 
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O Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART) foi criado 

em 2013 e validado em 2015 por Emilio Facas. Tem como base teórica a Psicodinâmica 

do Trabalho, fundamentado em abordagens críticas e clínicas do trabalho. Este 

instrumento proporciona a investigação das características da organização prescrita do 

trabalho, avalia os estilos de gestão da organização, levanta os riscos de sofrimento 

patogênico no trabalho e identifica os danos físicos e psicossociais decorrentes do 

trabalho. Possui quatro escalas: 1) Escala da Organização Prescrita do Trabalho; 2) 

Escala de Estilos de Gestão; 3) Escala de Sofrimento Patogênico no Trabalho; 4) Escala 

de Danos Relacionados ao Trabalho. É composto por noventa e duas questões fechadas, 

três perguntas abertas e alguns itens específicos sobre o perfil dos participantes. Fez-se 

uma revisão sistemática de literatura. Este método busca fazer uma síntese rigorosa de 

todos os estudos produzidos sobre um determinado tema, no caso, pesquisas que 

fizeram uso do PROART: concluídas ou em andamento. Para tal contou-se com bases 

de dados de busca científicas e também o grupo online Psicodinâmica do Trabalho. O 

caminho metodológico consistiu nas seguintes etapas: a) construção do protocolo de 

pesquisa para que a revisão segue o mesmo rigor de uma pesquisa primária; b) busca 

dos estudos que utilizaram o PROART; c) seleção e revisão dos estudos com a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão predeterminados; d) avaliação crítica de 

cada um dos estudos; e) síntese dos resultados/dados, onde os estudos foram agrupados 

baseados na semelhança/diferença entre os estudos. Destaca-se que os estudos em 

andamento não entraram nas análises. Encontrou-se 15 publicações concluídas, sendo 3 

realizadas no Distrito Federal, 11 no Tocantins e 1 no Rio de Janeiro. Encontrou-se 

ainda, três estudos que estão em andamento, sendo uma tese de doutorado no estado do 

Pará, uma dissertação no Rio de Janeiro e outra dissertação em Rondônia. Nos 

resultados da Escala da Organização Prescrita do trabalho observou-se em 11 estudos a 

predominância do risco médio para ambos os fatores. Já na Escala dos Estilos de 

Gestão, dos treze estudos que avaliaram esta escala, em dez houve presença moderada 

de ambos os estilos. Na Escala do Sofrimento Patogênico, dos quinze estudos, treze 

apresentam risco médio para o fator Esgotamento Mental, o que representa um resultado 

de alerta, demandando por intervenções a curto e médio prazo nestas organizações. Na 

escala de Danos Relacionados ao Trabalho, dos treze estudos que avaliaram esta escala, 

doze apresentaram risco baixo para o fator Danos Sociais, dois apresentaram risco 

médio para Danos Psicológicos e onze apresentaram risco médio para Danos Físicos. 

Sendo assim, as dores nas costas, no corpo, na cabeça, bem como distúrbios do sono e 
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de apetite merecem atenção, pois representam estado de alerta para os riscos 

psicossociais. Constata-se que os itens mais preocupantes se tratam da Divisão de 

Tarefas e Divisão Social do Trabalho, do Fator Esgotamento Mental e ainda dos Danos 

Físicos. Por fim recomenda-se o uso do Proart para diagnósticos e construção de 

políticas preventivas para os trabalhadores. 
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E SUAS INTERFACES COM O PRAZER 

E SOFRIMENTO DE PROFESSORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DE SANTA 

CRUZ DO SUL/RS 

 

 

Yohanna Breunig – Universidade De Santa Cruz Do Sul (UNISC) 

Karine Vanessa Perez - Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul 

(UFRGS) e Universidade De Santa Cruz Do Sul (UNISC) 

 

 

A sociedade tem passado por inúmeras transformações no mundo do trabalho, tendo em 

vista que o ato de produzir sempre se fez presente na vida das pessoas, mesmo se nos 

remetermos aos primórdios da humanidade. Os professores, assim como os 

trabalhadores em geral, foram atravessados pelas mudanças no mundo do trabalho. 

Estes profissionais também passaram por transformações específicas na área da 

educação, cujos direitos e deveres estão descritos nas leis. No entanto, existem algumas 

divergências entre o que consta nas diretrizes e o que percebemos na prática diária, bem 

como nas condições de trabalho das organizações de ensino. Portanto, a presente 

pesquisa propõe-se a investigar qual a influência da organização do trabalho na 

produção de prazer e sofrimento de professores de escolas públicas estaduais, pensando 

também na elaboração de estratégias defensivas neste contexto. Este trabalho foi 

desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo qualitativa, em que oito professores de 

escolas estaduais do município de Santa Cruz do Sul/RS foram entrevistados 

individualmente, através da metodologia da Bola de Neve. Para análise e interpretação 

das informações, assim como para o embasamento teórico utilizamos os pressupostos da 

Psicodinâmica do Trabalho (adaptação da metodologia strictu sensu, o que inclui a pré-

pesquisa, pesquisa propriamente dita e validação). Sendo assim, a partir da pesquisa de 

campo foram encontrados quatro eixos-temáticos, sendo eles: transformações no mundo 

do trabalho, em que os docentes relataram suas percepções acerca das modificações do 

campo da educação nos últimos anos; organização do trabalho, a qual abrange a 

educação como um todo e não apenas o local de trabalho específico de cada 

profissional; sofrimento/prazer, onde aparecem aspectos que levam ao sofrimento e 

como este pode transformar-se em prazer, principalmente por meio do reconhecimento; 

e, por fim, estratégias que o coletivo encontra para lidar com as adversidades do 

cotidiano. Concluímos que a maior fonte de prazer e que se reflete no investimento no 

trabalho tem sido a possibilidade de acompanhar o crescimento do aluno e sua evolução 

e desenvolvimento com o passar dos anos, servindo de estímulo para que continuem 

exercendo o seu trabalho. Entretanto, constatamos que esses profissionais consideram 

que há pouco reconhecimento da sociedade sobre a sua categoria, assim como se sentem 

desestimulados pelos gestores públicos, que além de não designarem salários dignos, 

ainda os tem parcelado. Sendo assim, somos levados a pensar que é necessário mais 

investimento na educação e maior reconhecimento dos professores, para que estes 

consigam transformar seu sofrimento em prazer, ao perceberem que sua dedicação tem 

um sentido.  
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SOFRIMENTO NO TRABALHO DO TATUADOR 

 

 

Yohanna Breunig – Universidade De Santa Cruz Do Sul (UNISC) 

Renata Da Silveira Borstmann - Universidade De Santa Cruz Do Sul (UNISC) 

Karine Vanessa Perez - Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul 

(UFRGS) e Universidade De Santa Cruz Do Sul (UNISC) 

 

 

A tatuagem é uma prática milenar e não se sabe exatamente sua origem. Contudo, há 

indícios de que esta prática esteve presente em diversas sociedades, seja em forma de 

rituais religiosos, como em forma de valorização do corpo, manifestação da 

individualidade ou como modo de rebeldia. A concepção dada às tatuagens foi sendo 

modificada com o passar dos tempos, sendo cada vez mais compreendida como uma 

manifestação livre e espontânea do corpo. Entretanto, só a partir dos anos 1990 é que 

começaram a surgir os primeiros estúdios de tatuagem, em que havia uma preocupação 

com a higiene, passando-se a usar materiais descartáveis, tornando o trabalho mais 

profissional. Tendo em vista que a tatuagem gera uma marca que ficará para sempre no 

corpo daquele que a desejou, pensamos ser importante compreender como se dá o 

trabalho do tatuador e como ele percebe a questão do reconhecimento e da dinâmica de 

prazer e sofrimento dentro de sua categoria. Para tanto, realizamos um estudo de caso, 

constituído por uma entrevista semiestruturada com um profissional da região do Vale 

do Rio Pardo/RS, além de observação local do trabalho desenvolvido por este 

profissional. Embasamo-nos teórica e metodologicamente na Psicodinâmica do 

Trabalho, o que contribuiu para o entendimento de alguns conceitos centrais que 

perpassam as organizações de trabalho, permeando as relações que lá se estabelecem, 

bem como contribuem para a constituição de subjetividades e identidades dos sujeitos. 

A partir deste estudo pudemos elencar três eixos de discussão, sendo eles: 

reconhecimento no trabalho; vivências de prazer e sofrimento no trabalho; e 

centralidade do trabalho. A maior obtenção de prazer e consequente dedicação na 

realização de um trabalho bem elaborado é decorrente da compreensão que o tatuador 

apresenta de que sua arte fará parte da vida de outra pessoa, o que lhe exige muita 

responsabilidade. Quando ele é reconhecido pelo seu fazer, consegue reafirmar a 

importância, a beleza e a utilidade de seu trabalho, confirmando-se através do olhar do 

outro. Entretanto, percebemos que ainda há quem não valorize a profissão de tatuador, 

como quando pensam que o profissional deve cobrar pouco, por utilizar só uma cor na 

tatuagem ou porque a tatuagem é pequena, desconsiderando todo o empenho para a 

criação da imagem. Por fim, constatamos que o trabalho é realmente central na vida 

desse profissional, que chega a levá-lo para concluir em casa (desenhos). Esta análise 

permite compreendermos as circunstâncias e as interlocuções existentes na relação entre 

o sujeito e o trabalho, exaltando o quanto o fazer do tatuador ainda necessita ser 

reconhecido e valorizado não apenas como uma arte, mas como um trabalho inserido 



 
 

183 

em uma organização de trabalho e que exige tanta seriedade e compromisso como 

qualquer outra profissão.  

 

AUXILIARES LEGISLATIVOS E AS ESTRATÉGIAS DE MEDIAÇÃO DO 

SOFRIMENTO FRENTE À “READEQUAÇÃO FUNCIONAL” 

 

 

Giulia Natália Santos Mendonça - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

 

O estudo investigou as estratégias de mediação do sofrimento utilizadas por Auxiliares 

Legislativos para vivenciarem o processo de “Readequação Funcional”. Tal termo foi 

utilizado para caracterizar, o enquadramento destes servidores em outra categoria 

profissional (do mesmo cargo), exercendo um novo papel devido a um processo de 

terceirização que buscou atender as novas configurações organizacionais da instituição. 

O objetivo foi caracterizar o processo de readequação funcional; descrever as vivências 

de prazer e sofrimento advindas deste processo; e, retratar o sentido do trabalho para a 

categoria de Auxiliares Legislativos. Utilizou-se como referencial teórico, a abordagem 

da psicodinâmica do trabalho, que propõe uma análise dos processos intersubjetivos 

mobilizados pelas situações de trabalho. Participaram do estudo 27 servidores públicos, 

pertencentes ao cargo de Auxiliar Legislativo. Foram realizadas duas entrevistas 

semiestruturadas e coletivas com cada um dos dois grupos de servidores. Os resultados 

foram organizados em quatro categorias, com base na interpretação de conteúdos 

proposta por Bardin (2004). A primeira categoria: Processo de Readequação Funcional 

revela que a mudança da função foi contra a vontade dos servidores. Estes tiveram 

perda salarial e dificuldades de investidura em uma nova tarefa. A segunda categoria: 

Vivências de prazer e sofrimento demonstra que sentimentos ambíguos foram 

despertados durante o processo. As vivências de prazer foram associadas à oportunidade 

de adquirirem novos conhecimentos e realizarem diferentes tarefas, além de preservar a 

saúde física. As vivências de sofrimento foram atribuídas à desunião da categoria e 

ausência de atividades concretas e bem definidas. A terceira categoria: Estratégias de 

mediação do sofrimento demonstra que os servidores enfrentaram a transição da função 

com estratégias defensivas de racionalização e negação e também com estratégias de 

mobilização subjetiva, com o coletivo de trabalhadores. Além disso, buscaram apoio no 

sindicato e nos atendimentos fornecidos pela equipe psicossocial da instituição. A 

quarta categoria Sentido do trabalho retrata que o trabalho aparece como significante, 

como ferramenta de reconhecimento social e pessoal, fonte de recursos e de prazer. 

Concluiu-se que a função que desempenhavam antes da readequação tem papel 

estruturante na identidade profissional desses trabalhadores. Assim, constatou-se que a 

mudança gerou impacto nas relações, natureza, organização e condições de trabalho. 

Esta foi atravessada de diferentes formas (vivências de prazer e sofrimento) uma vez 

que diante da necessidade posta, tiveram que dispor de estratégias individuais e 

coletivas para transitar de uma função a outra. Notou-se ainda o trabalho enquanto 

relação de centralidade, que independe da função. Este aparece como significante, como 

ferramenta de reconhecimento social e pessoal, fonte de recursos e de prazer.  
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TRABALHO DE SAFRA: PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO DAS 

TRABALHADORAS DAS INDÚSTRIAS DO FUMO DE SANTA CRUZ DO SUL 

– RS 

 

 

Renata da Silveira Borstmann – Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 

Karine Vanessa Perez – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 

 

 

As recentes e profundas transformações no mundo do trabalho, contribuíram para um 

contexto em que as condições de trabalho tornam-se cada vez mais flexíveis. Houve um 

aumento na precarização das relações de trabalho, que são manifestadas, 

principalmente, na instabilidade dos empregos, na informalidade, nos trabalhos 

subcontratados, temporários e parciais. Essas mudanças tiveram forte impacto na classe 

trabalhadora, afetando na inserção e nas condições de trabalho, principalmente para o 

público feminino, visto que, historicamente, as mulheres têm sido desvalorizadas em 

detrimento da força de trabalho masculina. Diante disso, esta pesquisa teve como 

objetivo compreender quais os sentidos e significados produzidos pelo trabalho de safra 

nos processos de subjetivação das trabalhadoras safristas das indústrias do fumo de 

Santa Cruz do Sul. A “Capital do Fumo”, desde os seus primórdios, tem uma relação 

estreita com a produção do tabaco, onde encontra-se o maior complexo beneficiamento 

de fumo em folha. Sendo assim, grande parte do mercado de trabalho da cidade está 

envolvida na dinâmica deste ramo produtivo. Desse modo, buscou-se identificar quais 

os efeitos que este trabalho sazonal produz na vida das trabalhadoras safristas, o qual é 

marcado por condições precárias, interrupção previsível e repetição ao longo dos anos. 

Esse estudo ancorou-se nos pressupostos teóricos e práticos da Psicodinâmica do 

Trabalho, que tem como principal objetivo compreender a relação entre prazer-

sofrimento no trabalho. A proposta de escuta da Psicodinâmica do Trabalho tem como 

base o coletivo, sendo desenvolvida através de um processo de reflexão, em conjunto 

com os trabalhadores. Assim, foram realizados três encontros de grupos com quatro 

trabalhadoras safristas no Sindicato dos Trabalhadores do Fumo e da Alimentação e 

quatro entrevistas individuais. Na análise do material da pesquisa foi considerado o 

coletivo das falas das participantes, ou seja, os aspectos em comuns e relevantes da 

realidade do trabalho de safra. Evidenciou-se também que as participantes se subjetivam 

nesse trabalho temporário, configurando-se como um modo de trabalhar em que há uma 

interrupção e, ao mesmo tempo, continuidade ao longo dos anos. Há também um 

descontentamento com as novas formas de contratação, pois houve uma redução no 

período dos contratos e maiores incertezas quanto ao reingresso. O trabalho de safra 

também se mostrou como única oportunidade trabalho para as participantes, levando ao 

retorno para o mesmo. Apresentou-se também como uma ascensão profissional, pois 

muitas participantes antes de ingressarem na safra, atuavam como empregadas 
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domésticas ou diaristas. Foi constatado que o trabalho na safra se constitui como um 

trabalho essencialmente feminino, explicando o elevado número de trabalhadoras 

mulheres nesse ramo produtivo. Contudo, através das falas das participantes constatou-

se que, além dos percalços encontrados neste contexto, há prazer neste trabalho, 

constituindo-se como um espaço de socialização, para além do âmbito doméstico. 
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“CRIAR UMA SOLUÇÃO”: O SENTIDO DO TRABALHO PARA 

TRABALHADORES DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

 

Viviane de Souza Buriol - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Cristiane Marcos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Patrícia Henrich - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Janine Kieling Monteiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

 

 

O trabalho ocupa lugar central na vida dos sujeitos e na produção de suas 

subjetividades. Diversos são os significados atribuídos às atividades laborais ao longo 

do tempo, em razão dos contextos históricos, políticos e sociais, porém as vivências são 

singulares e permitem a cada trabalhador atribuir sentidos ao seu trabalho. O trabalho é 

essencial na trajetória dos sujeitos, visto que contribui para a constituição da identidade 

e na interação social e econômica. Portanto, conhecer os sentidos que os trabalhadores 

atribuem ao seu fazer torna-se fundamental para compreender os aspectos da sua 

subjetividade. A era da tecnologia da informação (TI) propulsionou, no século XX, uma 

revolução pós-moderna, alterando a rotina das organizações e transformando a 

sociedade e as relações do homem com o seu trabalho. A TI propiciou o surgimento de 

atividades e processos laborais, alterando a produtividade e proporcionando aos 

trabalhadores novas vivências. Com a expansão das inovações tecnológicas inúmeros 

postos de trabalho emergiram, entre eles destaca-se a função do desenvolvedor de 

sistema. Esta profissão consiste na implantação de sistemas, desenvolvimento de 

funcionalidades informatizadas, especificando e codificando no ambiente 

informatizado, oferecendo soluções de TI para os clientes. Embasado na Psicodinâmica 

do Trabalho (PdT) este estudo objetivou compreender os sentidos atribuídos pelos 

trabalhadores da área de TI à sua atividade laboral. O método utilizado foi descritivo, 

com abordagem qualitativa. Os dez participantes, selecionados por conveniência, são 

trabalhadores da área da TI, atuantes em ambiente de fábrica de softwares, de uma 

empresa prestadora de serviços de TI da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, com 

no mínimo seis meses na função. Os instrumentos utilizados foram entrevistas 

individuais e questionário sociodemográfico e laboral, e a análise do material foi 

realizada através da análise de conteúdo de Bardin. O estudo atendeu todos os 

procedimentos éticos em pesquisa. Identificou-se que os participantes apontaram o 

reconhecimento e a confiança recebidos por parte dos clientes como algo que produz 

sentido ao trabalho, evidenciando o conceito dejouriano de julgamento da utilidade. Os 

constantes desafios e a atuação com novas tecnologias também foram nomeados, assim 

como a autonomia que possuem para desenvolver suas funções. Poder pesquisar, 

aprender, dominar o conhecimento e aplicar no dia a dia, construir e criar soluções 

foram mencionados por estes trabalhadores. Verifica-se que o uso da inteligência prática 

é percebido por estes como algo que produz sentido no trabalho, como foi resumido por 

um dos participantes: “Esse é o sentido do meu trabalho: criar uma solução”. Entretanto, 

um dos trabalhadores definiu o sentido do seu trabalho como uma obrigação, uma 
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necessidade financeira - evidenciando que para ele trata-se apenas de subsistência - 

apontando dificuldades em sentir prazer no trabalho. Destaca-se neste caso o sofrimento 

do trabalhador, que poderá gerar o adoecimento. Conclui-se que as repercussões do 

sentido do trabalho podem auxiliar a compreender o processo de saúde ou adoecimento 

mental, propulsionando a criação de intervenções que contemplem a qualidade de vida e 

saúde mental dos trabalhadores.  
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A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE 

TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO: UMA EXPERIÊNCIA 

DE ANÁLISE COLETIVA DO TRABALHO NO SUS 

 

 

Jaddh Yasmin Malta Cardoso - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Maria Elizabeth Barros de Barros - Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES 

Rafael da Silveira Gomes - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

 

 

Em conformidade com o inciso III do art. 200 da Constituição da República Federativa 

do Brasil é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS) a competência de ordenar a 

formação na área da Saúde. Nesse sentido, o Ministério da Saúde (MS) promulga as 

Portarias GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, e a GM/MS nº 1.996, de 20 de 

agosto de 2007, que dispõem sobre a emergência de e as diretrizes para a 

implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Com 

o fito de aplicar as nuances desses dispositivos legais, o Plano Municipal da Secretaria 

de Saúde de Serra-ES, para os anos de 2014-2017, delega à Gerência de Educação e 

Gestão em Saúde (GGES) a responsabilidade da implementação dessa política em 

âmbito municipal. Em 2014, estabeleceu-se um Programa de Extensão Universitária 

denominado “Apoio Institucional a Políticas Públicas em Saúde na Grande Vitória-ES” 

vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) junto à Secretaria de Saúde de Serra-ES (Sesa-Serra). Essa Integração Ensino-

Serviço (IES), tal como proposta pela política em questão, aponta para uma experiência 

dinamizada entre 2014 e 2016 cujo cerne foi o Apoio à GGES, nesse processo de 

sensibilização e multiplicação da PNEPS. Vale citar que, nessa direção, foi construído, 

numa plenária, pelos trabalhadores e pesquisadores, um dispositivo para cogestão dos 

processos de trabalho e capilarização da Educação Permanente na rede de atenção à 

saúde. Trata-se do “Fórum de Educação Permanente na Roda” cujo objetivo era analisar 

coletivamente os processos de trabalho e de formação no campo da Saúde, bem como a 

produção de saúde do trabalhador do SUS desse município. De acordo com Dejours 

(2009), certos métodos de organização do trabalho podem produzir patologias. Dessa 

afirmação infere-se que há uma relação direta entre o modo como se faz funcionar o 

trabalho e a produção de adoecimento e de saúde. Nesse sentido, se há métodos que 

acabam por suscitar adoecimento em virtude de uma “pressão produtiva”, sugerindo 

“isolamento” e “solidão”, em função da “desestruturação do convívio”, é possível, em 

contrapartida, construir metodologias que operem a favor da saúde de quem trabalha. 

Por fim, considera-se que o debate em torno do trabalho fez fortalecer o coletivo de 

trabalhadores e reorganizar o funcionamento do serviço. Sobretudo, pelos trabalhadores 

constituírem-se como protagonistas nesse processo de mudança institucional, o que 

confere a essa política, também, um caráter de atenção à saúde dos trabalhadores do 

SUS.  
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SAÚDE E TRABALHO: ANÁLISE DOCUMENTAL DO PERFIL DOS 

TRABALHADORES ADOECIDOS ATENDIDOS NO CEREST/JP ENTRE OS 

ANOS DE 2014, 2015 E 2016 

 

 

Maiully Bernardo Mendonça - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Tássia Tamires de Sousa Oliveira - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo - Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Francinaldo dos Santos Lima - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Jeniffer Fernandes Rufino - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 

 

No decorrer do tempo foi possível observar uma reorganização do processo de trabalho. 

Tais mudanças provocaram consequências expressivas para a saúde do trabalhador, 

propiciando uma transformação do perfil de adoecimento e sofrimento físico e psíquico 

desses indivíduos. Com base nessa realidade, este estudo propõe uma análise do perfil 

dos trabalhadores adoecidos que procuraram os serviços do Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador de João Pessoa (CEREST/JP). Buscou-se investigar a relação 

entre o trabalho e seus efeitos na saúde mental do trabalhador, identificando a influência 

que a organização do processo de trabalho pode possuir no surgimento dos sintomas de 

sofrimento e adoecimento. A pesquisa foi realizada com base na análise de 585 

prontuários de atendimento do CEREST/JP, correspondentes aos anos de 2014, 2015 e 

2016; a partir dos quais foram selecionadas algumas variáveis, sendo a justificativa para 

tal seleção a proximidade destas com a Psicologia do Trabalho. Os dados foram 

analisados por meio de estatística descritiva com frequência absoluta e relativa, 

utilizando o SPSS. Os resultados apontam que 68,3% dos trabalhadores atendidos pelo 

CEREST/JP no período já mencionado trabalham em um ritmo intenso; 87,7% realizam 

entre 1 e 10 horas extras por semana; 71,4% foram afastados por problemas de saúde, 

sendo a maior incidência desses adoecimentos causados por LER/DORT e transtornos 

psicológicos. Mesmo assim, 72,7% desses trabalhadores diz sentir satisfação no 

trabalho. Através dos resultados encontrados, evidenciaram-se as repercussões e 

impactos causados à saúde física e psíquica do trabalhador em virtude das novas formas 

de organização de trabalho, que preconizam cada vez mais o aumento da intensidade e 

do ritmo de trabalho. Constatou-se, também, diversos desafios a serem superados, como 

uma melhor articulação da rede de atenção à saúde do trabalhador e reflexões a respeito 

dos persistentes casos de subnotificação e empecilhos ao estabelecimento de nexo entre 

o adoecimento e o trabalho, para que se possa alcançar uma maior visibilidade quanto 

ao problema. Dessa forma, os resultados obtidos por meio desta pesquisa puderam 

evidenciar a centralidade do trabalho na vida humana, sobretudo no que se refere a 

esfera psicossocial. Refletindo o que a literatura aponta sobre o trabalho não ser nunca 

neutro em relação ao processo saúde-doença, sendo um aspecto fundamental para uma 

vida saudável, podendo ser um fator desencadeador de prazer e sofrimento. Assim, se 
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faz necessária uma articulação mais eficaz entre a Atenção Básica, CEREST e INSS; 

além disso, é importante a participação da academia com pesquisas que demonstrem a 

relevância das questões apresentadas; espera-se, também, que haja um engajamento por 

parte dos empregadores com medidas que devem ser tomadas quanto ao ambiente de 

trabalho e clima organizacional, que reflitam uma conscientização referente a sua 

responsabilidade na condição de adoecimento dos seus trabalhadores.  
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O TRABALHO: VIVÊNCIA DE PRAZER-SOFRIMENTO NO PROFESSOR 

UNIVERSITÁRIO 

 

 

Hinayana Leão Motta Gomes - Universidade de Rio Verde (UniRV) 

Ronaldo Veríssimo Soares - Universidade de Rio Verde (UniRV) 

 

 

O trabalho está ligado ao homem desde o início das civilizações, no qual passou e passa 

por profundas mudanças em decorrência da inserção de novas tecnologias, busca por 

conhecimento, novos modelos de organização do trabalho, necessidade de flexibilidade 

e agilidade. O trabalho além de oferecer benefícios materiais é visto como a 

representação social, no nível individual e no nível do grupo, seu sentido é definido por 

meio das dimensões de utilidade da tarefa, de autorrealização, de satisfação, sentimento 

de desenvolvimento, evolução pessoal e profissional. No trabalho encontra-se a relação 

de prazer-sofrimento, ou seja, pontos considerados positivos e negativos que tem sido 

estudado por diversos teóricos, dentre eles, Chistophe Dejours, que dentro da 

psicodinâmica do trabalho contribui averiguando as relações de prazer-sofrimento que o 

trabalho pode causar ao indivíduo e os mecanismos de defesa utilizados pelos mesmos 

para conseguirem sobreviver à realidade sofrente. O estudo em questão torna-se 

relevante por dedica-se a entender por meio de relatos vivenciados a percepção do 

professor universitário em relação ao prazer-sofrimento no contexto de trabalho, bem 

como o indivíduo equilibra as exigências do trabalho a suas necessidades pessoais. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de enfoque fenomenológico, que teve como 

objetivo principal compreender a experiência do indivíduo no tocante as vivências de 

prazer-sofrimento em uma professora contratada. Foi realizada na Clínica Escola de 

Psicologia, no mês de maio de 2015. Os discursos foram obtidos mediante a realização 

de entrevistas fenomenológicas gravadas com a participante que esteve ativa na 

Instituição de Ensino Superior no período de 2010 até o segundo semestre de 2014. 

Como resultado da análise de dados foi possível identificar como fator causador de 

prazer o relacionamento interpessoal entre aluno e professor; e como fatores causadores 

de sofrimento a ausência de apoio administrativo, falta de manejo adequado nas 

políticas pessoais e no desligamento de funcionários, ausência de comunicação e 

diálogo por parte das instâncias superiores, baixa remuneração, assédio moral e 

sentimento de persecutoriedade. O objetivo geral do presente trabalho foi alcançado: 

identificar as vivências de prazer e sofrimento, em contrapartida, não foi possível 

identificar como a participante equilibra exigências do trabalho e suas necessidades 

pessoais. Ressalta-se ainda que o trabalho não visou a realização de uma pesquisa de 

clima organizacional, as unidades temáticas de sentindo foram trazidas pela 

participante. 
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AS REPERCUSSÕES DO DIREITO ADQUIRIDO PARA A APOSENTADORIA 

NA SUBJETIVIDADE DE DOCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

ENSINO SUPERIOR 

 

 

Fabiana Moreira Lima Freire - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

Ana Flávia Moura Carvalho - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

Luíza Fernanda Castro Salgado - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

 

O presente ensaio está vinculado a um projeto de pesquisa, em andamento, que analisa 

as repercussões do processo de aposentadoria na subjetividade de docentes de uma 

instituição federal de ensino superior (IFES). Ressalta-se que o ensaio em questão, 

especificamente, busca analisar o sentido do trabalho e da aposentadoria em docentes 

ativos com direito adquirido para a aposentadoria e que estão recebendo abono de 

permanência. Visa investigar aspectos que prolonguem a permanência desses docentes 

na Instituição, assim como identificar elementos geradores de prazer e sofrimento em 

suas atuações. Entende-se que, o trabalho, na sociedade capitalista adquire papel central 

e que, a aposentadoria comparece como um significativo momento de transição para 

aqueles que são por ela afetados. Transição, essa, delineada por vivências positivas, 

como desvencilhamento das obrigações do trabalho, mais tempo livre para usufruir de 

outras dimensões da vida, possibilidade de recomeço; e/ou dimensões negativas, a 

saber: possíveis perdas salariais, sentimento de exclusão da sociedade por não estar 

mais produzindo, sentimentos de inutilidade e baixa autoestima, em que o tempo livre 

não é suportável, apreciado ou valorizado. A relevância do trabalho como um dos 

grandes alicerces da constituição do sujeito se confirma, sobretudo, na sua ausência, 

como revelam as experiências de desemprego e aposentadoria. Os indivíduos 

aposentados, sob a lógica do capital, ficam a margem, são improdutivos, quando são 

oriundos de uma instituição do serviço público, passam a ser denominados de servidores 

inativos, como no caso dos sujeitos desta pesquisa. Considera-se o trabalho como algo 

que repercute diretamente na subjetividade dos trabalhadores, ou seja, sobre sua 

maneira de ser e de agir, como fonte relevante de significados na constituição da vida. 

Para análise do referido tema, devido ao caráter multifacetado do objeto de estudo, 

adota-se proposta teórica-metodológica apoiada na abordagem conceitual da 

Psicodinâmica do Trabalho e da Psicologia Sócio Histórica, com base no referencial do 

materialismo histórico-dialético. A pesquisa empírica, em andamento, visa realizar o 

total de 10 entrevistas semiestruturadas com docentes. Pretende-se assim, através deste 

estudo, apresentar uma análise parcial das entrevistas realizadas a fim de levantar 

reflexões sobre o processo de aposentadoria e suas possíveis repercussões em uma 

categoria profissional que detém especificidades que demandam uma investigação mais 

direcionada. 
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PRAZER E SOFRIMENTO NO MUNDO DO TRABALHO DO CALL CENTER 

 

 

Higor Ribeiro Pinho - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

 

O mundo do trabalho sofreu intensas transformações ao longo das últimas décadas, 

decorrentes, dentre outros acontecimentos, do fenômeno da globalização e a revolução 

tecnológica. A presente pesquisa dedicou-se a investigar as implicações do trabalho na 

subjetividade dos operadores de telemarketing, buscando analisar as vivências de prazer 

e sofrimento, bem como as estratégias de enfrentamento por eles desenvolvidas frente 

às situações adversas do contexto laboral. O método consistiu em pesquisa bibliográfica 

e eletrônica, além de realização de entrevistas com quatro operadores de telemarketing, 

que atuam ou atuaram no setor durante o período de sete meses a um ano e oito meses, 

adotando-se como referencial teórico os conceitos da Psicodinâmica do Trabalho, 

desenvolvida por Christophe Dejours. Os resultados apontam para um trabalho 

caracterizado pelo modelo de gestão taylorista/fordista, no qual a atividade é 

rigidamente prescrita e o tempo do trabalho e de produção é ferozmente controlado. São 

situações geradoras de prazer apontadas pelos operadores: as amizades estabelecidas no 

local de trabalho, o reconhecimento por parte do cliente, a remuneração obtida e a 

percepção que eles próprios têm dos resultados eficazes do trabalho que realizam. Suas 

fontes de sofrimento são: as pausas disponíveis para descansos, o tratamento grosseiro 

recebido por parte do cliente, a intensidade, a pressão e a cobrança. Percebe-se uma 

maior incidência de fontes de sofrimento do que de fontes de prazer. Quanto às 

possibilidades de enfrentamento das situações adversas demonstradas pelos operadores, 

há desde a tentativa de buscar auxílio no mundo exterior ao ambiente laboral, até uma 

certa passividade, revelando sentimento de impotência diante do sofrimento. A pesquisa 

demonstrou que os call centers podem ser entendidos como o símbolo contemporâneo 

do taylorismo/fordismo, pois articulam práticas desse modelo de gestão – caracterizado 

pela rígida prescrição dos procedimentos a serem executados, pelo intenso controle do 

tempo e da produção –, com a exploração do trabalhador, que culmina na degradação 

das condições de trabalho e, consequentemente, na sujeição do trabalhador à lógica do 

capital. Os call‟s center‟s seriam as fábricas modernas, e o operador, o operário das 

fábricas, aliando tecnologias do século XXI com condições de trabalho análogas às do 

século XIX. 

 

 

 

  



 
 

195 

 

O SENTIDO DO TRABALHO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO 

ESTÁGIO 

 

 

Maria José Pereira Caetano - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa sobre as representações sociais do 

estágio, com a participação de 40 estudantes universitários, idades entre 18 a 23 anos, a 

maioria do gênero feminino (23) e masculino (17) de uma Instituição de Educação 

Superior privada situada no Distrito Federal. Problematizou-se a pesquisa questionando, 

se os estudantes ancoram e objetivam as representações sociais do estágio, em prazer ou 

sofrimento e suas semelhanças e diferenças ao integrarem o trabalho, a subjetividade e a 

ação em sua atuação. O referencial teórico-metodológico abalizado nas Teorias das 

Representações Sociais e Psicodinâmica do Trabalho visa dar espaço para a fala e a 

escuta do sujeito, neste intuito o levantamento de informações buscou ouvir o estudante 

em sua atuação como estagiário, a partir dos estímulos indutores estágio, prazer, 

sofrimento, por meio de uma amostra de conveniência e adesão voluntária. Os 

participantes responderam a um questionário semiestruturado, com perguntas abertas e 

fechadas, para coletar dados quantitativos e qualitativos dos estudantes universitários e 

o seu mundo do trabalho. Na composição do instrumento utilizou-se a técnica de 

evocação livre de palavras ou expressões, desenvolvida pelo francês Pierre Vergès. Os 

dados coletados foram tratados pelo software Ensemble de Programmes Permettant 

L‟analyse dês Evocations - EVOC-2003. Os resultados evidenciaram três eixos que 

compõem os conteúdos das representações sociais: a) estágio – aprendizado/técnica; b) 

sofrimento – cansaço-estresse/conflito e c) prazer – remuneração/convivência. A 

pesquisa das representações sociais sobre o estágio, prazer e sofrimento, inferiu-se que o 

estudante não está sendo acompanhado a contento. Assim, recomenda-se à instituição 

de ensino superior acompanhar de perto o estagiário, dando-lhe o seu devido valor e 

reconhecimento em seu exercício laboral, como requisito de qualificação, subjetividade 

e de cidadania, o que contribuirá na significação da sua vida laborativa.  
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“A GENTE SE SENTE DISCRIMINADA E ISSO É TERRÍVEL(...)NUNCA 

FOMOS VALORIZADAS”: PSICODINÂMICA DO TRABALHO DE 

AUXILIARES DE LIMPEZA DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

 

 

Natália de Sousa Almeida - Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) 

Ana Karolina Lisboa Arruda - Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) 

Adriana Pinho Vieira - Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) 

Mariane Araújo Sousa - Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) 

Cintya Aparecida Lima - Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA) 

 

 

Atualmente, cresce no país relatos e causas judicializadas envolvendo provocações em 

local de trabalho, sarcasmos, zombarias e espécies de campanhas psicológicas com o 

objetivo de fazer da vítima uma pessoa rejeitada ou excluída dos demais membros de 

um órgão ou setor. Dentro das Escolas, há o trabalho de servidores públicos que 

abrangem o apoio pedagógico: o pessoal da limpeza, as merendeiras, os secretários, os 

bibliotecários. As funcionárias que desempenham tais funções são em sua grande 

maioria, do sexo feminino, há uma divisão sexual das tarefas, as atividades mais 

precárias estão reservadas para as mulheres. Nesse sentido, o presente estudo visa 

abordar a perspectiva de funcionárias do apoio pedagógico de uma Escola Pública tendo 

como foco, o estudo da subjetividade e da dinâmica intersubjetiva, analisando as 

vivências de prazer-sofrimento na organização, tendo por objeto de pesquisa, a vida 

psíquica no trabalho, como foco, o sofrimento psíquico e as estratégias de 

enfrentamento, tendo como base teórica, os conceitos da psicodinâmica do trabalho. 

Trata-se de um estudo exploratório que utiliza a pesquisa de natureza qualitativa. Foi 

realizada uma entrevista semiestruturada, com trabalhadoras do turno matutino em uma 

Escola Pública Municipal de Ensino Fundamental em Goiânia - GO. Foram 

entrevistadas cinco trabalhadoras do gênero feminino, com a seguinte escolaridade: 

quatro com nível médio completo e uma com ensino superior completo. As 

trabalhadoras fazem parte do apoio pedagógico da Escola e desempenham atividades de 

limpeza, cozinha e biblioteca. O instrumento utilizado foi um roteiro de entrevista 

semiestruturada com base nos temas relativos ao objetivo da pesquisa. Os materiais 

utilizados no estudo foram: dois celulares para a gravação da entrevista, folhas A4 para 

anotações e duas canetas esferográficas de tinta azul. O procedimento contou com a 

gravação da entrevista por duas pessoas, posteriormente foi realizada a transcrição na 

íntegra da entrevista que foi analisada por dois juízes. A análise dos dados foi feita 

através da técnica de análise dos núcleos de sentido (ANS) desmembrando nos 

seguintes núcleos: 1) sentido do trabalho; 2) adoecimento; 3) sofrimento; 4) assédio 

moral; 5) estratégias defensivas. De acordo com a análise dos dados coletados, 

constatou-se que prevalece a vivência de sofrimento entre as entrevistadas, com a 

predominância do assédio moral. No que se refere às condições de trabalho 

encontraram-se em situações precárias que dificultam o desempenho das respectivas 

funções. Averiguou-se entre as entrevistadas o adoecimento físico, tais como: dores na 
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coluna, problemas ortopédicos, artrose, alergias e fibromialgia. Também houve a 

manifestação do adoecimento psíquico de depressão, estresse, crises de choro, 

ansiedade e insônia. As condições de trabalho apontaram como fator intensificador do 

sofrimento, corroborando para os adoecimentos já mencionados. Em decorrência desses 

fatos, as funcionárias utilizam a estratégia defensiva de reivindicação de seus direitos, 

sem, contudo, encontrar respaldo da organização do trabalho no atendimento de suas 

reivindicações.  
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NORMOPATIA E TRANSGRESSÃO NO TRABALHO 

 

 

Gilberth Sá Amorim - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

 

As modificações ocorridas no mundo do trabalho nas últimas duas décadas fizeram com 

que os métodos de controle e coerção organizacional se deslocassem da esteira de 

produção e dos corpos dos trabalhadores para o campo social, em especial o controle 

por meio do gerenciamento da subjetividade do trabalhador. Esse controle psicológico 

tem como principal finalidade aumentar o grau de adesão dos mesmos aos regulamentos 

da empresa e, consequentemente, torná-los auto gerenciados e autocontrolados; 

maximizando dessa maneira a produtividade e lucratividade da empresa. No entanto, 

sabe-se que organização não consegue abarcar todo o saber-fazer do trabalhador e que é, 

justamente, essa impossibilidade de completude dos sistemas de controle que possibilita 

ao trabalhador, por meio da transgressão do trabalho prescrito, encontrar um sentido 

para seu trabalho e construir sua identidade. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar 

a relação existente entre normopatia e transgressão no trabalho contemporâneo. Para 

tanto, fez-se uma revisão da literatura sobre normopatia e transgressão no trabalho, 

partindo dos pressupostos da Psicodinâmica do trabalho. Os achados apontaram para o 

uso frequente por parte das organizações de estratégias sutis e, muitas vezes, perversas 

de sedução que tem como objetivo buscar o engajamento irrestrito do trabalhador a 

firma, por meio da identificação deste com as normas organizacionais. Para isso, as 

organizações valem-se de discursos falaciosos e supostamente coletivista que acabam se 

tornando efetivos ao irem ao encontro dos desejos dos empregados por diferenciação e 

reconhecimento. O trabalhador aderido à teoria gerencialista, o normótico, que não se 

permite ter falhas, dúvidas, sentimentos; enfim, ver e ser visto como humano, passa a 

ser o ideal de trabalhador a ser buscado pelas organizações e o super-homem a ser 

copiado pelos demais colegas. Desta forma, não só não é permitindo ao trabalhador 

nesse contexto refletir sobre seu fazer, como também, não lhe são dados meios para 

construir de sua identidade. Por serem dois temas ainda pouco discutidos sob a ótica da 

Psicodinâmica, transgressão e normopatia, acredita-se que mais estudos devam ser 

realizados, em especial tendo como ponto de partida o trabalhador-transgressor como 

contraponto a apatia e o conformismo do trabalhador-normótico. 
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“VOCÊ SÓ DÁ AULA?!” O PRESCRITO E O REAL NO TRABALHO 

DOCENTE EM UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO FEDERAL 

 

Ana Cláudia Leal Vasconcelos - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Hélder Pordeus Muniz - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

No sentido de analisar o trabalho docente em uma Unidade de Universidade Pública 

Federal; desenvolveu-se uma pesquisa com 26 dos 34 professores que compõem a 

referida Unidade. Foram realizadas pesquisa bibliográfica, documental e 18 entrevistas 

individuais no sentido de uma análise de demanda. Em seguida, realizou-se seis 

encontros com professores da unidade, que teve duração média de uma hora e meia. 

Dentre os aspectos analisados na pesquisa, propõem-se discutir, nesta comunicação oral, 

especificamente, a organização do trabalho docente nesta situação de trabalho. Partimos 

do entendimento de que é no encontro com o real que o trabalhador põe a prova todo o 

seu saber, sua astúcia e seu corpo; e, constrói novas formas de desenvolver a atividade, 

o trabalho real. Por vezes, não apenas o real do trabalho, mas o trabalho real e sua 

prescrição são pouco conhecidos por aqueles que não desenvolvem o trabalho – é o que 

parece ocorrer no caso do trabalho dos professores em universidade pública federal. 

Essa questão surgiu nos encontros com os professores quando fizeram referência a 

ocasiões em que foram questionados sobre “o que fazem” e ouviram manifestações tais 

como: Você só dá aula? O ser professor parece não ser reconhecido como trabalho “de 

verdade”, mas sim como uma atividade extra que o profissional realiza de forma 

complementar à sua atividade profissional principal. Reduzir o trabalho docente ao “dar 

aulas”, sinaliza para o desconhecimento da complexidade da pesquisa, ensino, extensão 

e atividades administrativas e de gerenciamento que configuram o trabalho nas 

universidades públicas federais. Além isso, a própria atividade de ensino é apreendida 

(pela comunidade não universitária) de forma simplista, como sendo apenas o “tempo” 

e ações desenvolvidas em sala de aula. A representação que se têm é que os professores 

– dado seus saberes técnicos – são profissionais que atuam em suas áreas específicas de 

formação e desenvolvem atividades de ensino de forma complementar. Essa 

representação, de alguém que tem uma atividade profissional liberal e 

complementarmente “dá aulas”, simplifica e exclui uma gama de tarefas que compõem, 

especialmente, as atividades dos professores com regime de trabalho de Dedicação 

Exclusiva. Uma aproximação da situação de trabalho docente revela que, muito distante 

da ideia simplória de que “ser professor é dar aula”, há complexidade desde sua 

prescrição. O trabalho prescrito aos professores do ensino público federal conta com 

amplo conjunto de atribuições que compõem as atividades-fim de ensino, pesquisa e 

extensão, permeado por uma rede de atividades administrativas e de gerenciamento. A 

essas prescrições, somam-se a demanda por conhecimento de princípios éticos, técnicos 

e de segurança da formação profissional particular. Além disso, o Ensino Superior 

implica uma relação de serviço; nesse caso, outro elemento deve ser considerado na 

intermediação entre tarefa e atividade, a saber: a relação direta entre professores e 

estudantes. Afora as condições externas e dos objetivos elaborados pelos próprios 

trabalhadores, a participação dos alunos é necessária para a realização do trabalho.  
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PSICODINÂMICA DO TRABALHO E SERVIDOR PÚBLICO: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

 

Andyara Maria Gomes Pedrosa Schimin - Universidade Católica de Brasília 

(UCB) 

 

 

O trabalho está no núcleo da sociedade e faz parte da vida humana, assim como o 

sofrimento, a luta e a dor. O trabalho pode ser fonte de sofrimento quando implica em 

fatores de riscos para a saúde do trabalhador; e nem sempre a pessoa dispõe de 

mecanismos para se preservar dessas ameaças. No olhar da psicodinâmica, o trabalho é 

aquilo que “implica do ponto de vista humano, o fato de trabalhar: gestos, saber-fazer, 

um engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de 

interpretar e de reagir às situações; é o poder de sentir, de pensar e de inventar” 

(Dejours, 2004, p. 28). De acordo com dados do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MP), de setembro de 2016, existem 1.441.177 servidores públicos 

federais distribuídos em todo o país, sendo que 773.734 estão em pleno exercício do 

cargo, 405.935 são aposentados e 261.508 pensionistas; 60% são servidores masculinos 

e 40% mulheres (Brasil, MP, 2016). O que caracteriza o trabalho do servidor público é a 

sua ligação com o Estado e o modelo de gestão que é utilizado em todo o contexto dessa 

rede de trabalho que presta serviços e oferece produtos à sociedade brasileira. As 

alterações decorrentes do avanço tecnológico, as mudanças organizacionais efetuadas 

no âmbito do serviço público para acompanhar a exigência do mercado e as reformas 

administrativas impostas a cada novo governo demandam dos pesquisadores um olhar 

diferenciado, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho desses trabalhadores. Este 

estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura nacional sobre a 

utilização da psicodinâmica do trabalho no contexto organizacional dos servidores 

públicos, no período de 2006 a 2016. O trabalho teve início com uma análise de dados 

de artigos, dissertações e teses nacionais que tiveram como referência a psicodinâmica 

do trabalho e servidores públicos, publicados no período entre janeiro de 2006 a outubro 

de 2016. As buscas foram realizadas, inicialmente, no campo da psicologia. A busca 

tinha como princípio, além dos temas estabelecidos, identificar trabalhos consistentes e 

disponíveis em textos completos. Para a busca do material para pesquisa foram 

utilizadas as bases Biblioteca Virtual em Saúde Psicologia - Brasil (BVS Psicologia 

Brasil); a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os objetivos 

principais que mais aparecem nas pesquisas analisadas são referentes às Vivências de 

Prazer-Sofrimento, com um total de sete estudos, sendo quatro artigos e três 

dissertações. Outras categorias foram identificadas: Organização do Trabalho e 

Vivência Prazer-Sofrimento com duas pesquisas, representada em uma dissertação e 

uma tese; Mobilização Subjetiva com uma dissertação; Intersubjetividade com um 

artigo; Sofrimento e Estratégia de Defesa com uma dissertação; Saúde Mental com um 

artigo; e Organização do Trabalho com um artigo. Os resultados demonstraram que as 
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aplicações da psicodinâmica do trabalho em ambiente público foram utilizadas em sua 

totalidade no método qualitativo. Foram aplicados instrumentos de coletas de dados 

variados, havendo predominância da clínica do trabalho, a despeito de adaptações de 

pesquisadores quanto ao método de Dejours (2011). 
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O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

DE REGIME DE INTERNAÇÃO 

 

 

Juliana da Rosa Seixas - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Anísio José da Silva Araújo - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 

 

A partir da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e posteriormente do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), os adolescentes passaram 

a ser vistos como sujeitos de direitos, contando assim com a proteção integral 

preconizada no ECA. Desse modo, àqueles que cometem atos infracionais são 

atribuídas medidas socioeducativas, sendo a de maior gravidade a medida de internação. 

Para a execução dessa medida, é necessária uma equipe formada por assistentes sociais, 

psicólogos, pedagogos, advogados, socioeducadores, profissionais de saúde e direção 

administrativa. A relevância do sistema socioeducativo para a sociedade, confere, por 

consequência, importância semelhante ao trabalho desses profissionais e a dinâmica 

estabelecida entre eles. O presente estudo tem por objetivo analisar o trabalho dos 

profissionais inseridos em uma instituição de medidas socioeducativas de internação, 

buscando identificar as distâncias entre o trabalho prescrito e o trabalho real e os modos 

de gestão dessa distância. Para tanto, optou-se, como aporte teórico do estudo, pela 

ergonomia da atividade e psicodinâmica do trabalho. Quanto aos procedimentos, foi 

contatado o órgão responsável pelas medidas socioeducativas, que forneceu a 

autorização para a realização do estudo em uma das unidades de internação. Foram 

abordados 30 trabalhadores dessa unidade de internação, que tanto responderam a um 

questionário sociodemográfico quanto participaram de uma entrevista semiestruturada. 

Os dados produzidos nesse estudo qualitativo passaram por uma análise temática de 

conteúdo, guiada pelas categorias teóricas oriundas das abordagens escolhidas e pelas 

categorias empíricas que a análise foi sugerindo. Como resultados, foi possível perceber 

as diversas variabilidades com as quais estes profissionais precisam lidar e que refletem 

a distância entre o trabalho prescrito e o real, tais como a rotatividade entre os agentes 

socioeducativos, a falta de condições adequadas de trabalho, a carência de insumos para 

atendimento médico e odontológico e a falta de profissionais na unidade. Pode-se 

verificar também que as fontes de prazer estão ligadas a capacidade de ajudar e 

contribuir para a transformação desses adolescentes, de encontrá-los fora da instituição 

estudando e trabalhando, além do reconhecimento dos pares e das famílias. Por outro 

lado, o sofrimento advém da falta de reconhecimento por parte do governo e da 

sociedade, dos momentos críticos presentes no cotidiano desses trabalhadores, tais 

como rebeliões e motins e o sentimento de impotência quanto aos resultados de seu 

trabalho. Espera-se que este trabalho suscite novas pesquisas e discussões nesta área de 

trabalho importante para a sociedade e contribua para a melhoria nas condições e prática 

destes trabalhadores. 
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ANÁLISE DO RETORNO À ATIVIDADE PARA PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS 

 

 

Anna Karenyna Guedes de Morais Lima - Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo - Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Maiully Bernardo Mendonça - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 

 

A aposentadoria é vista como um processo de mudança, que pode trazer implicações em 

termos de inclusão social e da própria saúde e subjetividade dos sujeitos. Diante do 

movimento social que tem feito com que, vários trabalhadores posterguem a 

aposentadoria ou retornem à atividade, mesmo após a decisão pela mesma, esta 

dissertação teve por objetivo geral identificar os motivos para a volta ou não 

afastamento ao trabalho após a aposentadoria de docentes de ensino superior. Como 

aporte teórico foi utilizado a Psicodinâmica do trabalho, por meio dos pressupostos da 

centralidade do trabalho, e os conceitos de prazer, sofrimento e reconhecimento. 

Participaram desta pesquisa 10 docentes do ensino superior, públicas e privadas, que já 

se aposentaram e retornaram ou permaneceram no trabalho docente após a 

aposentadoria, permanecendo de forma, voluntaria ou remunerada, selecionados pela 

instituição através de concurso público ou contrato. Para a coleta de dados foram 

utilizados como instrumento um questionário sócio demográfico e uma entrevista 

semiestruturada, abordando os seguintes temas: trabalho, aposentadoria e retorno à 

atividade. Os dados foram analisados a partir da Análise de Conteúdo temática. Como 

resultado destacam-se os elementos que contribuíram para a decisão de retorno ou não 

afastamento ao trabalho de docentes aposentados, dentre eles a interação social, o 

reconhecimento, o gosto pela atividade, o financeiro e o retorno à sociedade. Assim 

pode-se perceber que os dados trazidos pelos respondentes corroboram com a literatura 

quando a mesma apresenta interação social e o reconhecimento como determinantes 

para volta à atividade, estando esses fatores intimamente ligados aos alunos ou colegas 

de profissão. 
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ANÁLISE DA ATIVIDADE DE APOIADORES DE UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

 

Carolina Araújo de Barros Carvalho - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Samara Gomes Soares - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Giselle do Nascimento Pessoa -  Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Thaís Augusta Cunha de Oliveira Máximo -  Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Maiully Bernardo Mendonça -  Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 

 

Esta pesquisa teve como campo de atuação a saúde pública, mais especificamente o 

setor da Atenção Básica, através do Apoio Matricial em Saúde. No trabalho em saúde 

encontramos diversas exigências e demandas características do modelo de atenção à 

saúde presente em nosso país. Tais aspectos, aliados às variabilidades e imprevistos 

também presentes nessa atividade de trabalho, confere à mesma um caráter complexo e 

enigmático. O cenário atual demanda que a Psicologia do Trabalho volte seu olhar para 

os apoiadores de Unidades de Saúde da Família (USF‟s), no sentido de analisar a 

atividade destes, contribuindo para a compreensão dos processos de trabalho e 

consequentemente, melhoria das condições de trabalho. Como alicerce teórico, foram 

utilizadas as abordagens Clínicas do Trabalho. A amostra foi composta por oito 

apoiadores de USF‟s do município de João Pessoa – PB. A coleta de dados foi realizada 

através de uma entrevista semiestruturada, com temas que versavam sobre trajetória na 

Saúde da Família, papel da Atenção Básica, atividade de trabalho, vivências de prazer e 

sofrimento no trabalho, fontes de reconhecimento e relação trabalho-saúde-doença. A 

análise dos dados foi feita por meio da Análise de Conteúdo Temática. A partir das falas 

emergiram os seguintes aspectos: lacunas entre o trabalho prescrito e o real; a 

dificuldade de cumprimento de metas, de resolução de demandas, no trabalho 

multidisciplinar e com a rede de saúde. As principais dificuldades relatadas na gestão 

das USF‟s estão relacionadas à estrutura física, falta de insumos, problemas inter-

relacionais entre os profissionais e com os usuários, além de entraves na regulação e 

marcação de consultas. Na relação sujeito-trabalho, a convivência com as pessoas e a 

resolutividade das demandas despontaram como fontes de prazer, enquanto a 

incapacidade de cumprir prazos, estabelecidos pela secretaria de saúde, e de resolver 

demandas trazidas pelos usuários, mostraram-se como fontes de sofrimento. Aos 

apoiadores falta reconhecimento por parte da secretaria de saúde e da sociedade de uma 

forma geral. Ansiedade, estresse, irritabilidade, hipertensão, enxaqueca crônica, 

problemas de coluna e gastrointestinais foram apontados como as questões que mais 

afetam a saúde dos entrevistados, dos quais 75% afirmaram que tais adoecimentos 

tinham relação com o trabalho. Ainda assim, os apoiadores se demonstram engajados no 

trabalho de gerência da atenção básica. Tentando superar as adversidades que persistem, 

encontram manejos para lidar com as situações vivenciadas, criando iniciativas que 

procuram prevenir os riscos de adoecimento. Diante deste cenário torna-se fundamental 
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a intensificação de mais pesquisas nesta área procurando suprir a carência de estudos da 

literatura e transformando-se em subsídios para novas medidas de implantação e 

estruturação das unidades básicas de saúde. Desta forma pretende-se vislumbrar a saúde 

também para aqueles que a promovem cotidianamente, compreendendo que esta 

repercute na melhoria da qualidade e maior satisfação dos usuários pelos serviços 

públicos de saúde. Os dados coletados fornecem subsídios para que a Psicologia do 

Trabalho se aproxime da atividade dos gestores de USF‟s, como também para o 

reconhecimento de suas atividades. 
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2. EIXO TEMÁTICO: 

ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS, 

PATOLOGIAS E ADOECIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 COMUNICAÇÃO ORAL 
 

  



 
 

207 

 

LABORIZAÇÃO DO TRABALHO: O CASO DE UMA TRABALHADORA QUE 

LEVA “TUDO NUMA BOA” 

 

 

Andréia Garcia dos Santos - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Cláudia Maria Perrone - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Cândida Prates Dantas - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Carolina Schmitt Colomé - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Mikaela Aline Bade München - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Thais Ribeiro Lauz - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Vanessa Cirolini Lucchese - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 

 

Introdução: Este trabalho busca apresentar os resultados de um estudo de caso realizado 

com uma trabalhadora que desempenha multi funções em um restaurante de pequeno 

porte no interior do Rio Grande do Sul. As funções desempenhadas pela trabalhadora 

são: atendimento ao cliente, operadora de caixa, repositora de lanches/alimentos e 

limpeza em geral. O intuito foi analisar a psicodinâmica do seu trabalho, bem como 

evidenciar os possíveis impactos desse trabalho sobre sua saúde e subjetividade. 

Método: O delineamento utilizado foi qualitativo e os instrumentos utilizados foram: 1º. 

observação não-participante no local de trabalho e 2º. realizou-se entrevista 

semiestruturada. Os dados coletados foram analisados através da Análise de Conteúdo 

de Bardin (2010), sendo criadas três categorias de análise. Apresentar-se-á, a seguir, a 

categoria intitulada: “Levo tudo numa boa”: laborização e mecanização do trabalho. 

Resultados/ Discussão: A categoria supracitada caracteriza-se pela laborização e/ou 

redução do trabalho à simples execução de tarefas sem sentido para V. Quando 

questionada sobre o seu cotidiano laboral, V respondeu (...) “é sempre a mesma coisa”. 

Evidencia-se que V não busca inovar e criar no seu cotidiano laboral e acaba por 

realizar da mesma forma as atividades. Albornoz (1994) pontua que na 

contemporaneidade há um esvaziamento de conteúdo na relação laboral, isto é, o 

trabalho tem sido reduzido a uma prática mecânica, ou simplesmente objetiva, despida 

de qualquer sentimento de vinculação entre o sujeito e a atividade realizada. O qual 

torna-se evidente no diálogo a seguir: Você gosta do que faz aqui? - V: “É, não né. 

Porque eu queria ta na minha área né, mas não deu”. Percebe-se que o trabalho é 

encarado por V. como provisório, o qual “logo irá terminar” para dar lugar ao trabalho 

que realmente espera, na sua área profissional. Houve, portanto, um desengajamento da 

personalidade que inviabiliza que V. reinvente o trabalho prescrito, assim sendo, o 

trabalho não tem sido um espaço de engajamento do corpo, de mobilização da 

inteligência e nem mesmo um lugar para interpretar, refletir e repensar a discrepância 

que há entre o prescrito e a realidade concreta (DEJOURS, 2004). Quando ela diz que: 

“levo tudo numa boa”, é como enxergasse seu fazer como algo totalmente externo a si 

mesma, que ela realiza, mas não se apropria. A estratégia individual de defesa utilizada 

por V. para suportar trabalhar fora da sua área de formação parece ser a de 

proteção/negação do sofrimento, tornando-a alheia/indiferente ao seu fazer cotidiano 
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(DEJOURS, 2011). Conclusão: Acredita-se que a estratégia utilizada por V. pode 

ocasionar sofrimento patogênico, pois é da ordem do inevitável a contradição entre o 

prescrito e o real do trabalho. Outra questão é o desinvestimento da trabalhadora em 

relação ao sentir - (re) criar – transformar o seu cotidiano laboral, o que a coloca em 

risco de adoecimento psíquico. Entende-se que as instâncias criativas são requisitos 

fundantes à saúde da/o trabalhador, uma vez que possibilitam o engajamento da 

personalidade, permitindo que o sofrimento seja destinado à criação da inteligência 

prática frente o prescrito, e por fim, favorecendo a promoção da saúde mental. 
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AS REPERCUSSÕES DO ADOECIMENTO NA SUBJETIVIDADE DE 

SERVIDORES EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL DE UMA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

Ana Flávia Moniz Costa - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

 

O presente estudo tem como tema central a análise das repercussões do adoecimento na 

subjetividade de servidores em readaptação funcional da Universidade Federal do 

Maranhão. Devido ao caráter multifacetado do objeto de estudo, para a análise do que 

está proposto, a fundamentação teórica adotada apoia-se na abordagem conceitual da 

Psicodinâmica do Trabalho, da Psicologia Sócio Histórica, com base no referencial 

teórico-metodológico do materialismo histórico-dialético. A partir da análise de 

entrevistas com 6 (seis) servidores em readaptação funcional, percebeu-se que o adoecer 

implica em muito sofrimento para o trabalhador, que perde, além da saúde, o seu lugar 

simbólico de trabalhador. Sentimentos de inutilidade, dívida, vergonha, culpa, 

limitação, descartabilidade começam a fazer parte da vida desses sujeitos acometidos 

pela doença, o que os leva ao não reconhecimento de si mesmos. O adoecimento do 

trabalhador causa uma quebra na constituição da sua subjetividade como trabalhador, 

forjando novas formas de subjetivação, engendradas a partir das limitações impostas 

pelo adoecimento. A reinserção no trabalho por meio da readaptação faz com que o 

trabalhador saia do lugar simbólico do adoecido, para ocupar o de readaptado. Revela a 

necessidade de o trabalhador em readaptação estabelecer um novo sentido no trabalho. 

O modelo de trabalhador ideal imposto pela ideologia da excelência, que preconiza que 

o sujeito apto para o trabalho tem que ser saudável, exclui todos aqueles que não se 

encaixam nesse perfil. Observa que o retorno ao trabalho acarreta em estigmatização e 

exclusão dos trabalhadores adoecidos, pelos próprios pares e pelas chefias imediatas. 

Revela a dificuldade de aceitação do trabalhador adoecido no trabalho. Aponta a 

readaptação funcional como importante elemento na reinserção do trabalhador na 

instituição possibilitando ao sujeito adoecido diferentes formas de mobilização subjetiva 

frente à organização do novo trabalho. Alerta sobre a necessidade de se reconhecer o 

sofrimento no trabalho, pois os relatos dos Readaptados apontam para um sofrimento 

negado pela maior parte dos envolvidos. Observa a importância do engajamento entre 

os diversos atores envolvidos no processo de readaptação funcional, desde a sua 

prevenção, pela equipe de saúde do trabalhador da instituição, da perícia médica, no 

acolhimento e estabelecimento do nexo causal com o trabalho, até a sua recepção pelos 

pares e chefias imediatas, como facilitadores desse processo. Conclui que as ações de 

reinserção do trabalhador adoecido têm que estar voltadas para a realização de 

mudanças na organização do trabalho e não apenas para a alteração de lotação dos 

trabalhadores adoecidos, ou para a sua adaptação em novas atividades, para atingir a sua 

finalidade que é a reinserção do sujeito adoecido em uma atividade em que ele possa 

reconstituir a sua subjetividade de trabalhador. 
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AS IMPLICAÇÕES DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHO NA PERDA 

DA IDENTIDADE E A DRAMATURGIA DO SUICÍDIO  

 

 

Jéssica Lopes Bergamaschi - Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB) 

Sérgio José Bezerra - Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB) 

 

 

Este estudo faz parte de uma pesquisa inscrita no Programa de Iniciação Científica – 

PIC/IESB, que propôs investigar a relação entre casos de tentativas de suicídios com o 

trabalho, mediante a análise da psicodinâmica subjacente às vivências no trabalho. Está 

apoiada nos princípios teóricos da Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 2001, 2010, 

2012a;2012b). Trata-se de um estudo de caso, de caráter exploratório, caracterizado 

pelo estudo aprofundado da dinâmica de um determinado fenômeno, com vistas à 

obtenção de conhecimento mais amplo e detalhado sobre o mesmo (Gil, 2009). O 

objetivo é conhecer as implicações da organização do trabalho, especificamente o 

aspecto das relações sociais de trabalho implicadas nas tentativas de suicídio. Fez parte 

da pesquisa uma policial militar, residente no DF, que na ocasião do adoecimento 

exercia a função de 2º Tenente, solteira, com 45 anos de idade, mãe de um filho. O 

critério adotado para escolha do sujeito foi que a experiência de tentativa de suicídio 

tivesse relação com o trabalho. Para a coleta de informações foi utilizada a entrevista 

clínica individual (Tavares, 2000), com duração de 1h e 23 minutos, com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento sobre a história da dinâmica das vivências em relação à 

organização do trabalho e, ainda, conhecer a dinâmica das estratégias de defesas 

adotadas para enfrentar os constrangimentos engendrados pelas relações sociais de 

trabalho. Após transcrição da entrevista, o relato foi analisado de acordo com a técnica 

Análise de Conteúdo (Bardin, 1977). Na construção das informações para codificação, 

procurou-se o núcleo de sentido que é formado a partir dos temas (psicológicos) 

presentes nas narrativas, as quais possibilitaram a construção de categorias. Foram 

encontradas as seguintes categorias: “A minha vida se tornou a corporação”; “A relação 

era muito difícil”; “A partir de então eu virei alvo”; “Ele começou a arrumar motivos”; 

“O desespero tomava conta”; “É como se um buraco tivesse aberto e o meu mundo 

caiu”; “Então, essa foi minha primeira tentativa”; “Eu perdi o apoio dos colegas, dos 

chefes, mesmo sendo uma das melhores oficiais”; “Ela não morreu pela condição física 

dela”; “Sou uma lixeira que tirou dali e agora está aqui”. No caso específico em estudo, 

foi possível perceber a importância do trabalho na construção da identidade do sujeito. 

Contudo, o adoecimento se instalou quando a identidade da Militar começou a ser 

ameaçada pelo assédio moral; consequentemente o processo de adoecimento (pânico, 

síndrome confusionais, depressão). 
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ESTRATÉGIAS INDIVIDUAIS DE DEFESA DOS SOCORRISTAS DE UM 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – 192 

 

 

Simone Maria Moura Mesquita - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

GO) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFGO) 

Kátia Barbosa Macêdo - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 
 

Este estudo teve por objetivo identificar as estratégias individuais de defesa contra o 

sofrimento no trabalho de socorrista em um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

do Brasil. Estratégias de defesa referem-se aos modos de agir individual dos 

trabalhadores cuja finalidade é modificar, transformar de forma eufêmica a percepção 

em relação à realidade que os fazem sofrerem. Esta pesquisa de natureza qualitativa, 

utilizou como método a escuta clínica coletiva (quatro sessões, com duração média de 

90 minutos) na abordagem da Psicodinâmica do Trabalho. As sessões foram gravadas 

em áudio, transcritas e submetidas à análise clínica do trabalho com base em Dejours 

(2011, 2012). Participaram do estudo cinco profissionais que atuam como socorristas 

em atendimento de suporte avançado. Sendo dois motoristas de veículos de suporte 

avançado de vida e três pilotos de motolância. As análises indicaram que para 

suportarem o sofrimento no trabalho advindo pelas vivências de medo, angústia, 

ansiedade, frustração os socorristas constroem diversas estratégias individuais de defesa 

como: utilizar recurso financeiro próprio; atuar em mais de um emprego; entreter-se 

para esquecer o trabalho; fazer orações para colegas, pares e vítimas atendidas; doar 

recurso financeiro; racionalização. Os resultados sugerem a instituição de um espaço de 

discussão com os trabalhadores a fim de melhorar as condições e organização do 

trabalho visando evitar adoecimentos físico e mental.  
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ASSISTENTES EM ADMINISTRAÇÃO: TRABALHO, SOFRIMENTO E 

ADOECIMENTO DE SER-VI-DORES 

 

 

Thiago Loureiro - Universidade Federal De São Carlos (UFSCAR) 

 

 

O trabalho produtivo passa a ser cada vez menos material e menos concreto. Pautado 

por um estilo cada vez mais abstrato, tem se configurado pela presença de elementos 

cognitivos, psíquicos e afetivos (BOUYER, 2010). O cenário contemporâneo do 

trabalho perpetuado em condições intensificadas e precarizadas e, sobretudo, 

organizado em exigências paradoxais, engendram no trabalhador possíveis vivências de 

sofrimento que podem culminar no adoecimento. Ademais, mudanças e reconfigurações 

resultam em novas patologias do trabalho, sobretudo, as patologias psicossomáticas 

(GAULEJAC, 2007; BENDASSOLLI, COELHO-LIMA, CARLOTO, et al., 2015). 

Este cenário não se limita ao âmbito privado. Nas organizações públicas, as dinâmicas 

laborais têm se aproximado das perspectivas de um trabalho alinhado com a 

produtividade, desempenho, heteronomia e quantofrenia aos diferentes atores que as 

compõem (CHANLAT, 2002; GAULEJAC, 2007). Destacam-se nesse estudo, as 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). As pesquisas nestas instituições, 

entretanto, privilegiam alguns atores, a exemplo dos professores em detrimento de 

outras categorias profissionais que congregam o escopo das IFES, como os servidores 

técnico-administrativos, os estagiários e os trabalhadores terceirizados. Face a esta 

lacuna científica, optou-se por pesquisar a realidade laboral dos assistentes em 

administração, cujas atividades são de suma importância para o tripé ensino-pesquisa-

extensão que norteia as condutas nessas instituições. Tomou-se como foco, o trabalho 

de assistentes em administração de uma IFES localizada na região sudeste brasileira e 

suas vivências de sofrimento, com destaque para o sofrimento patogênico e no 

consequente acometimento psicossomático dos servidores. Foi realizado um estudo de 

caso (YIN, 2015) com oito servidores assistentes em administração ancorado na 

vertente dejouriana, onde privilegiou-se o conceito de carga psíquica (DEJOURS, 1992; 

MORRONE, 2001). Morrone (2001) indica que esta carga psíquica do trabalho expressa 

a pressão atribuída pela organização do trabalho ao aparelho psíquico do trabalhador. 

Esta carga psíquica é o resultado da confrontação do desejo do trabalhador à influência 

coercitiva contida na organização do trabalho. Quando o trabalho está alinhado às 

necessidades e desejos psicológicos do indivíduo, ele permite a diminuição da carga 

psíquica e o livre funcionamento do aparelho psíquico, tornando-se assim, fonte de 

gratificação psíquica e de prazer (DEJOURS, 1992; MORRONE, 2001). Porém, quando 

o trabalho impossibilita a gratificação dos desejos do trabalhador, resulta em bloqueio 

ou acúmulo de energia psíquica, tornando-se fonte de tensão e sofrimento (DEJOURS, 

1992; MORRONE, 2001). Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) e revelaram o acometimento da saúde psicossomática de seis 

servidores. Entre os relatos, destacaram-se a enxaqueca, problemas gastrointestinais 

(gastrite e refluxo), o ganho de peso, acometimentos de natureza dermatológica 
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(disidrose e dermatite seborreica), assim como distúrbios do sono e vivências 

ansiogênicas, de estresse e depressão. Os servidores, na expectativa de mitigar possíveis 

vivências de sofrimento, buscaram a remoção (mudança de setor organizacional). 

Alguns apresentaram melhora, outros não. Assim, conclui-se que a natureza destes 

acometimentos sobrepuja o lócus laboral em si e perpassa por uma estrutura e cultura 

organizacionais que transcendem a capacidade de ressignificá-las por meio da remoção. 
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POR QUE OS TRABALHADORES USAM DROGAS? 

 

 

Flavia Fernanda Silva - Psicóloga Autônoma 

 

 

Introdução: Por que os trabalhadores usam drogas? Porque são humanos. Haveremos 

de considerar, no mundo de hoje, duas outras dimensões – a dimensão social e a própria 

substância. Neste sentido, o uso de drogas será, sempre, indiscutivelmente, uma questão 

humana. (NERY, 2010). Cooper et al. (1990) apresentam duas perspectivas teóricas 

com uma relação causal entre o estresse e o uso excessivo de álcool. A teoria da redução 

da tensão propõe que o álcool diminui a tensão. A segunda teoria, da aprendizagem 

social sobre o uso e abuso de álcool, propõe que alguns indivíduos são mais vulneráveis 

que outros a consumir álcool em respostas aos fatores estressantes quando não há outra 

opção mais adequada de enfrentamento de modo acreditar que o álcool melhora o 

humor positivo. Ambas as teorias afirmam que o uso problemático do álcool entre os 

indivíduos vulneráveis é conduzido pelos fatores estressantes de trabalho, e 

supostamente por possuírem poucos recursos pessoais e sociais para responder 

adaptativamente a trabalhos relacionados com estresse e sofrimento e manter 

expectativas positivas para os efeitos do álcool. (COOPER et al., 1990; LOPES, 2011). 

A relação do consumo de álcool e os acidentes de trabalho é muito frequente. O bebedor 

pesado apresenta risco 2,7 vezes maior de ausências devido a acidentes de trabalho que 

os não alcoólicos, e o alcoolismo compromete 20% da força de trabalho e aumentam em 

cinco vezes a incidência de acidentes de trabalho (VAISSMAN, 2004; MENDES, 

2005). Método: Uma pesquisa de caráter literário, que investiga as condições na 

literatura brasileira, o porquê do uso de drogas entre os trabalhadores. Discussão: 

Possibilitar discussões sobre a temática, de modo a perceber que é possível os 

profissionais de saúde identificar os motivos subjetivos que desencadeia o consumo de 

risco, uso nocivo ou dependência álcool entre trabalhadores (RONZANI et al., 2005; 

DONATO e ZEITOUNE, 2006). Resultados: Dejours apud Castro (2002), considera 

que o consumo de álcool pode, de alguma forma, ser promovido ao status de defesa 

coletiva, praticamente indissociável da profissão, contra outros sofrimentos que são 

difíceis de combater de outro modo. Aponta que o alcoolismo pode ser uma 

confrontação com a organização do trabalho por parte dos trabalhadores. Conclusão: 

Sendo assim, o processo de trabalho e sua relação com a saúde passam a ser objetos de 

atuação da Vigilância em Saúde do Trabalhador, já que as ações da Saúde do 

Trabalhador poderão eliminar os riscos ocupacionais e de adoecimento relacionados ao 

trabalho, a partir do momento em que os trabalhadores contribuírem com o avanço da 

compreensão do impacto do trabalho sobre o processo saúde-doença e intervirem na 

transformação da realidade (MINAYO, 2011; RIBEIRO, 2008). 
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ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS EM GESTORES DE UMA EMPRESA DE 

CONTABILIDADE 

 

Karem Nacostielle Eufrasio - Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Emílio Peres Facas - Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

O presente trabalho trata de um estudo exploratório com gestores contábeis de uma 

instituição privada de contabilidade situada no estado de Goiás. Os objetivos específicos 

foram: compreender a Organização do Trabalho da empresa, entender como os estilos 

de gestão afetam a saúde dos trabalhadores e analisar as estratégias defensivas 

individuais e coletivas utilizadas pelos gestores. A Psicodinâmica do Trabalho é o 

referencial teórico que fundamenta este estudo. Método: Para a coleta de dados, foram 

realizadas duas entrevistas semiestruturadas individuais com a duração média de 

quarenta minutos cada. O local para a realização das entrevistas foi na própria 

instituição a ser pesquisada. Os dados foram analisados através dos eixos temáticos 

propostos por Mendes e Araújo com base na técnica da Análise de Núcleo de Sentido 

(ANS) de Bardin. Os Eixos temáticos são os seguintes: Eixo I: Organização do 

Trabalho prescrito e o real do Trabalho; Eixo II: Mobilização Subjetiva; Eixo III: 

Sofrimento, defesas e patologias. Resultados: O processo de trabalho se caracteriza 

através do modelo taylorista de produção. A Organização do Trabalho da instituição é 

rígida e centralizadora. Além disso, faltam normas e prescrições para nortear o trabalho 

dos gestores e assim todo o poder fica centrado no proprietário da empresa. A rotina de 

trabalho dos gestores é marcada por pressões internas (chefia) e externas (clientes). 

Como há uma grande quantidade de clientes e poucos funcionários, os gestores acabam 

sendo sobrecarregados. Os participantes relatam satisfação no trabalho quando 

conseguem atingir as metas estabelecidas pela organização. No entanto, quando não 

conseguem atingir as metas, os gestores relatam sintomas de estresse e ansiedade. As 

estratégias defensivas individuais utilizadas pelos gestores são a aceleração, negação e 

racionalização. Não foram percebidas estratégias defensivas coletivas. Discussão: O 

modelo de gestão caracterizado pela empresa (Taylorista) prejudica a saúde dos 

trabalhadores, uma vez que os gestores não possuem autonomia para utilizarem a 

Mobilização Subjetiva no ambiente de trabalho. A satisfação pessoal está diretamente 

relacionada ao alcance dos objetivos organizacionais, e caso exista fracasso no alcance 

destes objetivos a culpa recai na figura dos gestores. A dinâmica de trabalho observada 

nesta Organização está favorecendo o surgimento de doenças relacionado ao trabalho 

como os problemas digestivos e a obesidade. Conclusão: Percebe-se que a Organização 

do Trabalho da empresa pesquisada é caracterizada como rígida e o poder decisório é 

centrado na figura do proprietário da empresa. O processo de trabalho se caracteriza 

como individualizado, fragmentado, com o poder centralizado no proprietário da 

empresa e um forte controle do mesmo nas atividades realizadas pelos gestores. Esse 

estilo de gestão gera consequências negativas para a saúde dos trabalhadores, pois, os 

gestores não possuem espaço para utilizarem recursos da Mobilização Subjetiva 
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(inteligência prática, espaço de discussão, sofrimento criativo) para transformarem o 

sofrimento vivenciado em prazer. 

 

A VIOLÊNCIA NA ESCOLA COMO SINTHOMA DO DISTANCIAMENTO 

ENTRE A PRESCRIÇÃO E O REAL DO EDUCAR: A VOZ DO(C)ENTE 

 

 

Mauro Gleisson De Castro Evangelista - Universidade De Brasília (Unb) 

Ines Maria Marques Pires De Almeida - Universidade De Brasília (Unb) 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo inicial investigar a condição de adolescentes e ou 

jovens que ocupavam o lugar de alunos em uma escola pública de Brasília com alto 

índice de queixa com relação à indisciplina e ou violência na Escola. Todavia, ao 

adentrarmos no campo e nos apresentarmos aos professores fomos capturados por suas 

dores, modificando os sujeitos de pesquisa em virtude do grau de sofrimento desses. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva que por meio de grupos 

de escuta deu voz às subjetividades docentes de uma escola pública de Brasília que 

oferta a modalidade de Educação de Jovens e Adultos no período diurno, o que acentua 

ainda mais o fenômeno da juvenilização dessa modalidade de ensino, ou seja o 

distanciamento entre a prescrição e o real, compreendendo-se assim o alto índice de 

queixa com relação aos atos disruptivos dos alunos. As falas foram gravadas, 

degravadas e analisadas por meio da hermenêutica psicanalítica, redundando em quatro 

unidades de sentido: a condição de conflito com a lei por parte do adolescente e da 

Escola, a crise entre o estatuto de adolescente e de aluno, a queixa da voz do(c)ente e a 

formação como (des)esperança. Esses profissionais responsabilizam a família e acusam 

a ausência de apoio do Estado pela violência na Escola, especialmente quanto à 

fragilidade da formação continuada. Com auxílio da psicodinâmica do trabalho 

compreendemos que a Escola apresenta uma prescrição em relação ao adolescente e ao 

ato de educar cada vez mais distante do real dessa profissão e tal qual o adolescente 

também conflitua com a lei; que os estatutos (prescritivos) de aluno e de jovem estão 

cada vez mais distantes e que os professores, ao tempo em que denunciam a ausência de 

formações que os ensinem a lidar com as novas realidades, recusam-nas justamente por 

estarem mais associadas à prescrição que ao real da profissão. Todo esse quadro 

converge para um profundo mal-estar no exercício da função do(c)ente. Assim, 

defendemos a necessidade de (des/re)construção da Escola para esse tempo com as 

novas gerações, o que passa pela ressignificação do espaço da coordenação pedagógica 

aos moldes do que vem sendo discutido pela psicodinâmica do trabalho.  
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DANOS À SAÚDE DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PRIVADA DO 

RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Anelise Schaurich dos Santos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS) 

Luciana Gisele Brun - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Amanda Gabriella de Oliveira Tundis - Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS) 

Loiara Dahmer Zorzo Gonçalves- Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS) 

Janine Kieling Monteiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

 

 

A categoria docente é a segunda mais acometida por doenças ocupacionais físicas e 

psíquicas em nível mundial. O trabalho docente atual é uma atividade complexa e de 

grande exigência cognitiva, ritmo intenso, executada com pressão de prazos, salários 

insatisfatórios se comparados aos investimentos necessários na carreira, perda de 

autonomia em sala de aula, baixa participação nas decisões administrativas da escola, 

falta de acompanhamento técnico e pedagógico, políticas de educação insuficientes, não 

reconhecimento social do trabalho, além de indisciplina, violência e desinteresse dos 

alunos. Como consequência dessas vivências, muitos professores sofrem danos físicos, 

(como, dores no corpo e distúrbios fisiológicos), danos psicológicos (por exemplo, 

sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida) e danos sociais (a saber, 

isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais). Este estudo objetivou 

investigar a relação entre dados sociodemográficos e laborais com danos físicos, 

psicológicos e sociais no trabalho docente do ensino privado do Rio Grande do Sul. 

Participaram dessa pesquisa 740 professores divididos em educação básica (38,6) e 

superior (61,3%). A maioria era do sexo feminino (70,1%) e as idades variaram entre 18 

e 72 anos (m=43,46; DP=11,08). Foram utilizados dois instrumentos disponibilizados 

online: Questionário Sociodemográfico e Laboral e a Escala de Avaliação dos Danos 

Relacionados ao Trabalho (EADRT). Realizou-se Teste t para comparar as médias dos 

danos em relação ao nível de atuação dos professores (educação básica ou superior) e 

correlação de Spearman para relacionar as médias dos danos em relação à idade, tempo 

de trabalho como professor, na instituição, carga horária semanal e A categoria docente 

é a segunda mais acometida por doenças ocupacionais físicas e psíquicas em nível 

mundial. O trabalho docente atual é uma atividade complexa e de grande exigência 

cognitiva, ritmo intenso, executada com pressão de prazos, salários insatisfatórios se 

comparados aos investimentos necessários na carreira, perda de autonomia em sala de 

aula, baixa participação nas decisões administrativas da escola, falta de 

acompanhamento técnico e pedagógico, políticas de educação insuficientes, não 

reconhecimento social do trabalho, além de indisciplina, violência e desinteresse dos 

alunos. Como consequência dessas vivências, muitos professores sofrem danos físicos, 

(como, dores no corpo e distúrbios fisiológicos), danos psicológicos (por exemplo, 
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sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida) e danos sociais (a saber, 

isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais). Este estudo objetivou 

investigar a relação entre dados sociodemográficos e laborais com danos físicos, 

psicológicos e sociais no trabalho docente do ensino privado do Rio Grande do Sul. 

Participaram dessa pesquisa 740 professores divididos em educação básica (38,6) e 

superior (61,3%). A maioria era do sexo feminino (70,1%) e as idades variaram entre 18 

e 72 anos (m=43,46; DP=11,08). Foram utilizados dois instrumentos disponibilizados 

online: Questionário Sociodemográfico e Laboral e a Escala de Avaliação dos Danos 

Relacionados ao Trabalho (EADRT). Realizou-se Teste t para comparar as médias dos 

danos em relação ao nível de atuação dos professores (educação básica ou superior) e 

correlação de Spearman para relacionar as médias dos danos em relação à idade, tempo 

de trabalho como professor, na instituição, carga horária semanal e média de alunos. O 

grupo total estudado apresentou médias de 2,23, 2,55 e 2,06 nos danos psicológicos, 

físicos e sociais, respectivamente. Isso indica que os três tipos de danos se encontram 

em situação crítica na amostra, indicando adoecimento. Há diferença significativa nos 

danos psicológicos em função do nível de ensino de atuação, sendo que os professores 

que atuam na educação básica são significativamente mais acometidos e não há 

diferença nos danos físicos e sociais. Os resultados indicaram correlações negativas 

entre danos psicológicos e sociais e tempo de trabalho como professor e na instituição 

atual. Também demonstraram correlação negativa entre idade e danos psicológicos, 

danos físicos e danos sociais. Percebe-se que professores com menor idade, tempo de 

profissão e na instituição atual estão mais expostos a danos psicológicos e sociais, além 

dos mais jovens apresentarem maior índice nos danos físicos. Conclui-se que há uma 

situação preocupante quando se trata dos danos psicológicos do professor, sobretudo 

naquele que atua na educação básica, o que indica necessidade de intervenções com esse 

grupo. Também é importante observar que o professor com menor tempo de profissão 

está mais adoecido, o que sugere a importância de aprimorar a formação docente, do 

fortalecimento estratégias de enfrentamento, de otimização do acolhimento nas 

instituições, bem como da prevenção dos agravos à sua saúde nos docentes do ensino 

privado como um todo.  
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ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS FRENTE À 

VIOLÊNCIA NO TRABALHO  

 

 

Solange Lopes Da Silva - Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) 

Emílio Peres Facas - Universidade De Brasília (UnB) 

 

 

Sabe-se que as estratégias defensivas elaboradas pelos trabalhadores embora cumpram, 

por um dado tempo, um papel de proteção ao psiquismo, evitando a descompensação 

dos sujeitos, tendem, gradativamente e num longo prazo, à um agravamento do 

sofrimento que pretendiam evitar (MORAES, 2013). Na contramão desse caminho, a 

Psicodinâmica do Trabalho, assevera que o espaço público de discussão, legitimado e 

validado pelos trabalhadores, permite-lhes entrar em contato com as vivências de 

prazer-sofrimento e, por meio da cooperação e do resgate dos vínculos, possibilita o 

enfrentamento daquilo que faz sofrer e o resgate do prazer no trabalho (MERLO et al, 

2013). Nesse contexto, o presente artigo pretende analisar as estratégias defensivas 

usadas pelos professores substitutos de uma IFES frente ao sofrimento que é decorrente 

da violência no trabalho, associada à condição de precarização dos vínculos a que estão 

submetidos. Também pretende-se evidenciar a relevância do espaço público de 

discussão em descortinar as estratégias de defesa e favorecer a criação de novos 

mecanismos de enfrentamento da violência laboral. Os dados apresentados são fruto de 

pesquisa qualitativa, na qual usou-se o referencial teórico-metodológico da 

Psicodinâmica do Trabalho, em articulação com o Materialismo Histórico-dialético. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 28 professores, além de 14 sessões 

coletivas, com 6 docentes. Constatou-se que diante do sofrimento decorrente das 

violências presentes no modo de organização do trabalho e nas relações estabelecidas, 

os professores usam estratégias defensivas de negação, adaptação e exploração, 

predominantemente de caráter individual. Ao longo da clínica do trabalho, a partir do 

espaço de discussão coletiva e das relações ali construídas, observou-se que em alguns 

momentos, com auxílio dos pesquisadores, os participantes puderam escutar o 

sofrimento decorrente do trabalho (o seu próprio e o dos pares), identificando eventuais 

estratégias de defesa usadas e questionando-as, o que permitiu que se apoiassem 

coletivamente na busca de estratégias de mobilização no trabalho e enfrentamento das 

situações de violência. Por outro lado, também foi possível identificar situações em que 

o grupo não deu conta de desconstruir as estratégias de defesa utilizadas. 

Conclusivamente, discute-se sobre a relevância da clínica psicodinâmica do trabalho 

realizada com esse grupo, suas possibilidades e limites diante das estratégias defensivas 

elaboradas pelos professores, bem como seu papel na promoção da saúde do 

trabalhador. 
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NEURODESENVOLVIMENTO DA ESQUIZOFRENIA E RELAÇÃO DOS 

SEUS PORTADORES COM O TRABALHO 

 

 

Felipe Gustavo Diniz Morais - Faculdades Integradas da União Educacional do 

Planalto Central (Faciplac) 

Maria Aparecida de Sousa Menegassi - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

Adriane Maria Moreira Reis - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

Objetivo: Identificar e examinar as novas abordagens científicas na busca pelos 

possíveis fatores etimológicos da esquizofrenia bem como entender o papel do trabalho 

na vida diária dos indivíduos portadores da enfermidade. Metodologia e fonte de 

dados: Revisão retrospectiva de literatura bibliográfica diagnóstica a partir de artigos 

científicos coletados das bases SCIELO, SCIENCE e PubMed, entre os anos 2000 e 

2016, com as palavras chave: "esquizofrenia", "centro de atenção psicossocial", 

“neuropsicologia", “clínica psicodinâmica do trabalho” e “esquizofrenia no trabalho”. 

Discussão: Os primeiros conceitos de esquizofrenia eram muito vagos e inespecíficos. 

A classificação mais conhecida para o transtorno é a dicotomização em subtipos I e II 

ou positivo/negativo, sendo os sintomas da síndrome positiva alucinações e delírios e da 

síndrome negativa, o embotamento afetivo e a pobreza do discurso. Novos estudos 

científicos relacionados à etimologia da esquizofrenia sugerem que eventos de 

ocorrência precoce, durante a vida intrauterina e puerperal, podem ser de importância 

fundamental na etiologia de uma parcela dos casos de esquizofrenia. A má nutrição do 

feto, envolvendo especialmente redução no suprimento de oxigênio, iodo, glicose e 

ferro podem levar a prejuízos no desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC). 

Bebês prematuros extremos têm risco aparente aumentado para a esquizofrenia. As 

condições maternas relacionadas com o desenvolvimento da esquizofrenia incluem 

diabete, doença pulmonar crônica, anemia e inanição maternal durante o primeiro 

trimestre de gestação. Estudos que observam a relação de pacientes esquizofrênicos e 

trabalho sugerem que pessoas com doenças mentais maiores sentem-se melhor quando 

trabalham. A capacidade de manter um emprego não está necessariamente relacionada à 

gravidade da doença. Estudos ingleses e americanos mostram que a probabilidade de 

pessoas com esquizofrenia se manterem fora do hospital é maior quando estão 

empregadas. Embora muitas pessoas com esquizofrenia sejam capazes de trabalhar em 

empregos competitivos em período integral, outras preferem trabalhar meio-período ou 

como voluntários. Vale salientar que, segundo Dejours (2004), o trabalho configura-se 

como um ambiente no qual o indivíduo consegue transmutar sofrimento psíquico e 

problemáticas interpessoais em processos de superação e fonte de prazer. O trabalho é, 

portanto, parte vital da reabilitação. Aumenta a autoestima, reintegra o paciente à 

comunidade, e proporciona uma forma significativa de preencher o tempo. Conclusão: 

O neurodesenvolvimento da esquizofrenia é ainda incerto no meio acadêmico, apesar de 

várias teorias orientarem quanto a isso. Além da importância da sua etimologia, ainda 

há que se levar em conta quais formas terapêuticas existem no combate a esta doença. O 

trabalho é uma das formas eficazes nos dias de hoje. 
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TRABALHO E USO DE DROGAS: DIÁLOGOS ENTRE A PSICODINÂMICA 

DO TRABALHO E AS POLÍTICAS DE ATENÇÃO A USUÁRIOS 

 

 

Fábio José Orsini Lopes - Universidade Estadual De Maringá (UEM) 

 

 

Esta pesquisa versa sobre as relações entre Trabalho e uso de drogas. Parte do 

pressuposto de que ambos, tanto o consumo de psicoativos quanto o ato de trabalhar, 

são ações humanas que comportam componentes intra e intersubjetivos, com ativos 

papéis no funcionamento psíquico e na construção identitária. Neste sentido, as relações 

entre Trabalho e uso de drogas por trabalhadores merecem atenção e aprofundamento 

das pesquisas, notadamente aquelas voltadas à compreensão de suas funções 

psicoativas, relativas à busca e manutenção do equilíbrio precário e na conformação de 

defesas psíquicas. Estudos recentes em Psicodinâmica e Clínica do Trabalho têm 

apontado para fenômenos de alcoolização coletiva, com claro funcionamento e 

objetivos defensivos, no que respeita à construção de coletivos laborais erigidos ante às 

ameaças impostas pela organização do trabalho. Tais estudos sinalizam que o consumo 

de álcool costuma se estabelecer em razão inversamente proporcional à apropriação do 

sentido do trabalho pelos trabalhadores. Ou seja, onde ausentes as possibilidades de 

apreensão, compreensão e construção negociada dos sentidos do trabalho, sobressaem 

as práticas de consumo coletivizado e massivo, típicas das ideologias defensivas. 

Igualmente verdadeiro é seu reverso: onde presentes melhores e maiores condições de 

apropriação do trabalho pelo trabalhador, entre as quais se encontra, por exemplo, a 

construção e sustentação dos espaços de palavra, decrescem os sintomas de alcoolização 

coletiva. Tal revelação impõe às pesquisas desdobramentos variados, em especial 

aqueles que se voltam à compreensão das relações e da psicoatividade tanto do trabalho 

quanto do uso de substâncias psicoativas. Na pesquisa aqui proposta, além deste 

entendimento sobre as relações entre trabalho e uso de drogas supramencionado, 

configura também como objetivo salutar buscar aproximação entre as possibilidades de 

intervenção em saúde do trabalhador e as diretrizes das políticas públicas de atenção aos 

usuários de drogas. Em linhas gerais, no atual momento, tais políticas acenam para a 

chamada lógica de redução de danos e para a superação do proibicionismo. Este cenário 

convoca os pesquisadores afeitos à Psicodinâmica e Clínica do Trabalho a desafios e 

desdobramentos ainda sem precedentes, pois a organização do trabalho costuma 

rechaçar, de imediato e prontamente, qualquer condição de disfuncionalidade 

relacionada ao consumo de drogas. Caberia a ressalva de que o “fiel da balança” da 

relação entre organização do trabalho e uso de drogas recai exclusivamente sobre os 

critérios de funcionalidade, e não do uso em si. Ou seja, sustentamos aqui que uso de 

drogas por trabalhadores somente passa a ser um “problema” quando impacta a 

produção mensurável dos resultados do trabalho. O papel psicoativo das drogas e sua 

relação com a também psicoativa função do trabalho na conformação subjetiva do 

trabalhador merecem, portanto, toda deferência e atenção das pesquisas neste campo. Os 

resultados até aqui encontrados apontam para profundas tensões presentes nesta relação 
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entre trabalho e uso de drogas, de modo a sinalizar desafios tanto às relações entre saúde 

mental e trabalho quanto às políticas e práticas de atenção a usuários de drogas.  
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SOFRIMENTO E DEFESA NO TRABALHO DE MOTORISTAS DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE UMA EMPRESA 

MINEIRA 

 

 

Nesmária Sany Costa Alves – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 

José Newton Garcia de Araújo – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas) 

Luiz Carlos Honório – Centro Universitário Unihorizontes 

Danielle Teixeira Tavares Monteiro – Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas) 

Marcos Aurélio de Almeida E Maia – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) 

 

 

Este estudo investiga o uso de estratégias de mediação mobilizadas por motoristas de 

transporte rodoviário de passageiros vinculados a uma empresa mineira no 

enfrentamento do sofrimento decorrente de seu contexto de trabalho, especialmente 

relacionadas às dimensões da organização do trabalho, das condições e das relações 

socioprofissionais. O que se sabe é que o transporte rodoviário de passageiros está 

permeado de formas de gestão e problemas que lhe são próprios, destaque-se que a 

condução de um veículo grande e pesado como o ônibus requer não somente boa 

preparação física, mas também psíquica do motorista, já que os ajustamentos contínuos 

do corpo exigem constante vigilância, combinando com a necessidade de plenitude 

mental em razão das dificuldades e atividades específicas da profissão (OLIVEIRA, 

2016). Adotou-se como referencial teórico e metodológico a Psicodinâmica do Trabalho 

(DEJOURS, 1992; 1996; 2001; 2002; 2004; 2017; DEJOURS; ABDOUCHELI; 

JAYET, 1994; MENDES, 1994; 1999; 2007). Quanto à metodologia, optou-se por um 

estudo qualitativo, cujos dados foram coletados por meio de entrevistas individuais 

semiestruturadas com 11 motoristas, as quais foram gravadas, transcritas e submetidas à 

análise de conteúdo (BARDIN, 2016), feita em duas etapas – análise dedutiva, com 

definição de categorias a priori referentes às dimensões do contexto de trabalho 

mencionadas, e análise indutiva, com identificação dos sentimentos e forma de enfrentá-

los, formando-se as categorias definidas a posteriori. Conclui-se que, apesar do 

sofrimento advindo da penosidade e da precariedade do contexto de trabalho dos 

motoristas, sobretudo no que diz respeito à rigidez do modelo de gestão da empresa, 

identifica-se a utilização de estratégias defensivas – individuais e coletivas –, em que se 

verifica uma mistura de resignação e de indignação por parte considerável dos 

entrevistados. Destacam-se, nesse caso, estratégias de proteção, especialmente a 

racionalização, e estratégias de adaptação, tal como a submissão desses profissionais às 

exigências do programa de qualidade da organização. Essas estratégias protegem o 

trabalhador contra o sofrimento e os danos à saúde, servindo como anestésico que o 

possibilita ignorar o sofrimento e negar suas causas, fazendo assim com que se livre do 
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desconforto produzido pelo trabalho (MENDES, 2007). Nesse ponto, há o risco de que 

esse processo induza o trabalhador "[...] à criação de um obstáculo à capacidade de 

pensar sobre o seu trabalho, de agir e lutar contra os efeitos deletérios da organização do 

trabalho sobre sua subjetivação e sua saúde." (MENDES, 2007, p. 54). Por fim, vale 

destacar que, na coexistência do construto prazer e sofrimento identificado no trabalho 

dos motoristas pesquisados, com destaque para o sofrimento, o que foi revelado na 

categoria sentido do trabalho, o prazer aparece de modo muito especial nos relatos sobre 

o sentimento de utilidade e de satisfação com a natureza do trabalho. Ao mesmo tempo, 

o sentimento de heroísmo observado denota comportamentos coletivos de desafio, 

invulnerabilidade e banalização da própria vida, estratégias que visam à adaptação ao 

medo e ao sentimento de coesão e de cooperação com o grupo, fazendo com que esses 

profissionais continuem produtivos, sem, no entanto, modificar de forma satisfatória a 

realidade dos motoristas. 
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ATIVIDADE DE TRABALHO POLICIAL MILITAR NO ESPÍRITO SANTO: 

ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS E ADOECIMENTO 

 

 

Janice do Carmo Demuner Magalhães - Universidade Federal do Espírito Santos 
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Thiago Drummond Moraes - Universidade Federal do Espírito Santos (UFES) 

 

 

Esta síntese traz a experiência de pesquisa com a Polícia Militar do Espírito Santo que 

teve como produto a dissertação de mestrado “Entre Amarras e Possíveis: atividade de 

trabalho e modos de viver dos policiais militares capixabas em análise” 

(MAGALHÃES, 2015), cujo objetivo foi analisar implicações da atividade de trabalho 

policial militar investigando a “condição policial”. O conceito de condição baseou-se 

nos estudos de Le Guillant (2006). Como etapas metodológicas, houve o 

acompanhamento, durante o período de um ano, de dois cursos – Curso de Habilitação 

de Sargentos e Curso de Formação de Soldados – em que foram observadas três 

disciplinas: Abordagem Sociopsicológica do Crime e da Violência, Policiamento 

Ostensivo Geral e Ordem Unida. Ao final dos referidos cursos, foram feitas seis 

entrevistas com roteiro semiestruturado: três com alunos-sargentos e três com alunos-

soldados. Enquanto resultados – analisados aqui sob viés da Psicodinâmica do Trabalho 

(DEJOURS, 2011) – observou-se que há a busca, através dos treinamentos, de antever 

possíveis situações que possam ocorrer com policiais, sendo os treinamentos pautados, 

prioritariamente, na exclusão dos considerados “erros”. Um erro corresponderia ao que 

foge do prescrito para determinada ação. Enquanto efeito dessa dinâmica, nota-se uma 

pressão para que os policiais deem conta de todas as situações, confluindo para um certo 

modelo de policial: destemido, forte, que não pode expor suas angústias e que se 

comunica apenas quando for “necessário”. A formação alinhada ao que se prega ser o 

ideal de policial, ancorados nos preceitos organizacionais, contribuem para 

individualizar situações e dramáticas de trabalho. Outro ponto que vale destacar é o 

silenciamento imposto aos trabalhadores e a falta de espaços de diálogo para que 

reflitam a atividade real de trabalho. Assim, o silenciamento, a individualização, a 

desvalorização da experiência do trabalhador, a falta de reconhecimento social, a 

percepção de descartabilidade e de um fazer mecânico por parte dos policiais parecem 

colaborar para vivências de sofrimento e produção de angústia. Para dar conta destas 

questões, algumas estratégias defensivas (DEJOURS, 2015) – como os trabalhadores se 

colocarem enquanto “heróis”, negarem que estão suscetíveis ao adoecimento físico e 

mental, fortalecimento de características como a virilidade e um certo padrão do que é 

ser policial – são produzidas a partir das releituras do ideal de policial promovido pela 

organização do trabalho. Outra estratégia enunciada são as brincadeiras com as 

situações que podem ocorrer no trabalho real, buscando diminuir o peso de lidar, dentre 

outras coisas, com a morte ou vivências consideradas violentas. Enquanto considerações 

finais, é preciso destacar a complexidade desta atividade que conflui para modos de ser 
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e viver enquanto policial militar 24 horas por dia. Importante se ater que os serviços de 

apoio em Saúde Mental são escassos na Corporação e, portanto, é válido mencionar a 

necessidade de especialidades que se voltem ao público militar no Espírito Santo. 

Ressalta-se também a importância de espaços que permitam a troca de experiências 

entre os pares, refletindo sobre a condição de policial militar. 
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“EU NÃO CONSIGO ME ORGANIZAR DIREITO”: A NEGAÇÃO FRENTE 

AOS RISCOS PSICOSSOCIAIS DAS PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS EM 

EMPRESAS PRIVADAS NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Wagner Salles – Universidade Veiga de Almeida (UVA) e Universidade Federal 

Fluminense (UFF) 
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Maiara Oliveira Marinho – Universidade Federal Fluminense (UFF) 
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Considerando o trabalhador como um agente de mudança, a fim de providenciar os 

ajustes necessários na busca de preencher as lacunas entre o trabalho prescrito e o 

trabalho real, esta pesquisa indaga sobre a que riscos psicossociais os trabalhadores 

estão possivelmente sujeitos, no contexto das empresas privadas. Com o objetivo geral 

de compreender a natureza dos possíveis riscos psicossociais gerados pelas atuais 

práticas organizacionais, a pesquisa contou com a aplicação do PROART – Protocolo 

de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho (FACAS, 2013) – a 100 pessoas que 

trabalham em funções administrativas (trabalho interno, ocupando funções 

administrativas e não gerenciais), em empresas privadas de diversos setores da 

economia na região metropolitana do Rio de Janeiro, tais como Marítimo, Comércio, 

Indústria, Comunicação e Entretenimento, Imobiliário, Jurídico, Recursos Hídricos, 

Saúde e Segurança. O PROART foi aplicado por uma plataforma virtual (Survey 

Monkey), para ampliar o alcance e facilitar a coleta e organização dos dados de campo. 

Contou com 108 questões, de naturezas objetivas e discursivas. As questões objetivas 

foram respondidas baseadas na escala likert, com variações entre “nunca” (1), 

“raramente” (2), “às vezes” (3), “frequentemente” (4) e “sempre” (5). Os resultados 

revelaram um parâmetro geral de riscos psicossociais em nível médio, significando que 

os sujeitos estão empreendendo suas estratégias defensivas, o que constitui um estado 

de alerta/situação limite de trabalho que, uma vez extrapolado, leva a altos riscos 

psicossociais e danos à saúde. É um resultado, portanto, que demanda intervenções a 

curto e médio prazo, uma vez que as práticas organizacionais não representam um 

ambiente mais saudável de trabalho e não merecem ser potencializadas. Destarte, 

chamam a atenção alguns fatores dentre as escalas medidas, quanto à indignidade 

(sentimento de injustiça, desânimo, insatisfação e desgaste com o trabalho) e danos 

físicos relacionados ao trabalho (diz respeito a dores no corpo e distúrbios biológicos). 

Ambos os fatores apresentaram respostas dentro dos parâmetros de riscos psicossociais 

de nível alto, com 33% e 41%, respectivamente. Estes resultados, quando comparados 

com os índices das demais escalas, revelam uma situação de enfrentamento de 

condições que se pode chamar por degradantes, de acordo com o que propõe Viana 

(2007), sobretudo no que se refere às relações abusivas de trabalho e danos à saúde. A 

análise da seção qualitativa do questionário aponta o uso de termos que expressam 

estratégias defensivas, como a de negação (categorias que expressam a culpabilização 
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de si mesmo pelas dificuldades encontradas no cotidiano laboral), para enfrentar as 

condições impostas pela organização do trabalho. Portanto, com os resultados pode-se 

concluir que a natureza dos riscos psicossociais das atuais práticas organizacionais 

revela um ambiente nefasto provocado por uma gestão normativa e por sobrecarga de 

trabalho, constituindo, assim, um ambiente de condições degradantes contra o qual se 

tem empreendido estratégias defensivas de negação como forma de minimizar a 

percepção do sofrimento. 
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VIRILIDADE, BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIAS: UM 

ESTUDO COM SOCIOEDUCADORES 

 

Leandro de Oliveira Abreo - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
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Hebe Signorini Gonçalves - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

Os trabalhos que envolvem riscos à integridade física ocupam um lugar singular na 

construção das estratégias defensivas uma vez que é adicionada à situação de trabalho, a 

experiência do medo: medo de se ferir, de ser contaminado ou até de morrer. Tais 

estratégias atuam na eufemização da percepção do risco e na luta contra o medo. 

Tentativa de camuflar o sofrimento e o medo; menosprezar e enfrentar os riscos; 

demonstrar coragem e resistência; e consolidar coletivamente discursos que 

desqualificam as dificuldades e os problemas da organização, são exemplos de situações 

que evidenciam a emergência e a manutenção da virilidade ou da estratégia defensiva 

do cinismo viril no âmbito do trabalho. A dificuldade de resolução do incômodo e do 

conflito ético por uma via criativa, devido à rigidez organizacional, leva muitos 

trabalhadores ao embotamento do sofrimento, o que dificulta a indignação com as 

práticas de violência. São construídos, então, processos que catalisam a alienação, a 

servidão voluntária e a banalização da violência e das injustiças. Tais considerações 

fazem parte de um estudo de três anos (2013 – 2016) realizado com socioeducadores de 

uma unidade de privação de liberdade do Rio de Janeiro para adolescentes em conflito 

com a lei. A partir de uma pesquisa de mestrado, este trabalho se propõe a discutir as 

principais lógicas de captura e seus efeitos além de evidenciar as formas de resistência 

encontradas por uma minoria de socioeducadores para lidar com as demandas 

adoecedoras da organização do trabalho. Foi observada a cristalização da estratégia do 

cinismo viril e situações de banalização da violência com adolescentes internados. A 

inibição do próprio medo e a produção do medo nos jovens mostrou-se um imperativo 

para garantir a segurança, manter a ordem, impedir fugas e rebeliões considerando a 

realidade atual dessas unidades: superlotadas, precarizadas e com baixo efetivo de 

profissionais. Aqueles que não aderiam esta estratégia, isto é, os mais afetuosos, 

democráticos e éticos com os adolescentes, evidenciaram formas de resistência frente à 

intensa e mortificante demanda organizacional pela prática e postura viril. Além disso, 

também foram evidenciadas ações de enfrentamento - através de propostas 

socioeducativas - direcionadas à construção de sentido no trabalho e experiências de 

prazer. As estratégias defensivas, muitas vezes, dão origem à violência devido à luta 

contra o medo num contexto de dominação e de comportamentos de resignação. Nesse 

sentido, é importante que o medo e o sofrimento sejam anunciados, debatidos e 

refletidos coletivamente para que, talvez, o consentimento em fazer o mal seja 

questionado ou até recusado. A consolidação dessas estratégias conserva o status quo 

das lógicas de dominação e contribui para que o sofrimento continue seguindo sua via 

patológica. É uma questão ética, política e afirmadora da vida, evidenciar, ressaltar e 

potencializar as ações coletivas de resistência, uma vez que deslocam o sujeito da 
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individualização e coloca-o em movimento em busca de alternativas para enfrentar as 

capturas da organização do trabalho e preservar sua saúde.  
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICODINÂMICA DO TRABALHO PARA OS 

TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS AO 

TRABALHO 

 

 

Paula Evelyn Barbosa Rodrigues - Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) 

 

 

Introdução: Com os desdobramentos econômicos atuais, influenciados pela perspectiva 

do liberalismo econômico e da reengenharia, a tecnologia e a políticas poupadoras de 

mão de obra foram ganhando cada vez mais espaço, contribuindo para o enxugamento 

de pessoal e a exigência de um trabalhador polivalente. Os mecanismos de controle se 

sofisticaram, e através de programas de qualidade total, avaliações de desempenho, 

participação nos lucros e alcance de metas, a flexibilização das relações de trabalho se 

instala no estilo de vida contemporâneo, contribuindo para a degradação dos vínculos 

sociais e trabalhistas e para a precarização do trabalho (ANTUNES, PRAUN, 2015). 

Diante dessas novas formas da organização do trabalho, o sujeito se encontra preterido e 

fragilizado, não lhe restando muitas alternativas, a não ser tentar se adaptar a lógica 

perversa do mercado de trabalho. Dejours e Abdoucheli (1994) salientam que diante 

desse contexto, o sujeito se utiliza de mecanismos de defesa para lidar com o sofrimento 

desencadeado pela organização do trabalho. Só que o uso demasiado desses 

mecanismos se desdobra no surgimento de patologias relacionadas ao trabalho. Ante a 

necessidade crescente de subsidiar intervenções nos casos de Transtornos Mentais e 

Comportamentais Relacionados ao Trabalho (TMRT) esse trabalho tem por objetivo 

principal estabelecer os vínculos entre a Psicodinâmica do Trabalho (PDT) e as doenças 

psíquicas ocupacionais, além de compreender os transtornos mentais que são possíveis 

de se relacionarem com o trabalho e quais são as intervenções possíveis em 

Psicodinâmica do Trabalho nos casos onde já se instalaram as psicopatologias. Método: 

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sobre a PDT e os TMRT. 

Resultados E Discussão: Os TMRT no Brasil são regulamentados através do Decreto 

nº 3048/99, do Ministério da Previdência Social (1999). Além de discriminar os 

transtornos, a lista relaciona os agentes etiológicos e os fatores de risco ocupacionais de 

cada um. A produção sobre os TMRT se encontra em construção, sendo escassos os 

trabalhos que relacionam as doenças mentais com as perspectivas teóricas em Saúde 

Mental e Trabalho. Encontra-se com mais frequência estudos que focam em critérios 

diagnósticos ou preventivos (GLINA, ROCHA, 2010; CAMARGO, 2004; JACQUES, 

2007; MULLER, 2014). No cenário brasileiro os Transtornos Mentais e 

Comportamentais têm ocupado o terceiro lugar como causa de afastamentos das 

atividades laborais, totalizando 234.176 afastamentos no ano de 2014 (DATAPREV, 

2017). Esses dados reforçam que é indispensável a compreensão desses fenômenos e a 

proposição de estratégias de intervenção que visem a modificação desses contextos 

desencadeadores de sofrimento psíquico. A Clínica Psicodinâmica das Patologias 

(MENDES, ARAÚJO, 2012) surge como uma proposta de intervenção nos casos de 

empregados já adoecidos e a partir dela também é possível identificar quais fatores da 
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organização do trabalho interfere no adoecimento, podendo gerar estratégias preventivas 

no ambiente laboral. Conclusão A PDT busca compreender as estratégias defensivas 

utilizadas pelos trabalhadores, mas também se mostra útil para a compreensão da 

etiologia dos TMRT partindo da análise da organização do trabalho; o estabelecimento 

do diagnóstico; a articulação dos conhecimentos ergonômicos e psicanalíticos em sua 

teoria; e na intervenção proposta pela Clínica das Patologias.  
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PERCEPÇÃO DO PROFESSOR SOBRE O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA E 

SUAS CONEXÕES COM SAÚDE MENTAL – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

COM PROFESSORES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL 
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Trabalho elaborado a partir de uma experiência de campo vinculado a um estágio 

acadêmico do curso de Psicologia, sendo o mesmo pautado na temática promoção à 

saúde. Na oportunidade, objetivando-se averiguar os processos perceptivos e dinâmica 

comportamental do trabalhador professor no exercício da docência e sua relação com 

saúde mental, construiu-se previamente um conjunto de instrumentos, como roda de 

conversa e observação participante que juntas proporcionaram um conjunto de 

informações a contento aos objetivos da pesquisa. Assim sendo, constatou-se, que os 

professores se percebem como de extrema importância social, mas sentem-se 

desvalorizados pelas famílias e sociedade em geral. Ademais, enfrentam diariamente um 

conjunto de experiências insalubres ao seu aparelho psíquico, como revelia dos alunos 

frente às exigências comportamentais e cumprimento das atividades educacionais e 

infraestrutura precária de trabalho, inflexibilidade das normas organizacionais, bem 

como o distanciamento sócio familiar da vida escolar dos filhos, que demandam dos 

mesmos a elaboração de estratégias de enfrentamento com investimentos da ordem 

física e psíquica. Contudo, apesar de toda proatividade do docente para com os 

dissabores do seu trabalho e uso exacerbado da energia psíquica em prol das mesmas, 

constatou-se que, em muitos casos, estes poderão desencadear a médio e longo prazo 

problemas relacionados à sua saúde mental. 
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ASPECTOS DA SÍNDROME DE ASPERGER COMO PREDITORES DE 
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Raphael Boechat Barros - Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

Objetivo: Analisar as principais características patofisiológicas da Síndrome de 

Asperger, seus principais sinais e sintomas, visando a obtenção de um diagnóstico 

preciso da doença. E entender a correlação terapêutica existente e atividade laborativa e 

a enfermidade. Metodologia e fonte de dados: Revisão de literatura bibliográfica 

diagnóstica a partir de artigos científicos coletados das bases SCIELO, SCIENCE, 

PubMed, entre os anos de 2016 e 2017, com as palavras-chave: "síndrome de 

Asperger", "desordem comportamental", “trabalho”. Discussão: A Síndrome de 

Asperger (SA) é uma desordem de desenvolvimento cerebral caracterizada como um 

conjunto de prejuízos na comunicação e relação interpessoal. O autismo e a SA são 

entidades diagnosticas de uma mesma família de transtornos de neurodesenvolvimento 

nos quais ocorre uma ruptura nos processos fundamentais de socialização, comunicação 

e aprendizado. Seus portadores levam uma vida relativamente normal, contudo, 

enfrentam alguns desafios comportamentais associados à doença, o que leva ao 

isolamento social e dificuldades de relação. Diagnóstico diferencial: Em contraste com 

outras doenças do espectro do autismo, os enfermos da SA não são atrasados no seu 

desenvolvimento da linguagem. No entanto, são inábeis na interpretação de expressões 

idiomáticas, expressões jocosas e sinais não-verbais. Sinais e sintomas podem tornar-se 

aparentes desde os três anos de idade, quando se percebe comprometimento da 

coordenação motora. A enfermidade afeta áreas do pensamento, cognição, coerência 

central, comportamento e emoções, tais como o córtex pré-frontal, a amígdala e a área 

facial fusiforme. Diante do âmbito escolar e laboral, os portadores da SA não têm 

grandes prejuízos de conduta. A organização do trabalho, por exemplo, não cria nem 

potencializa doenças mentais específicas. Os surtos neuróticos e psicóticos dependem 

da estrutura da personalidade que o indivíduo vem moldando ao longo da sua vida. Vale 

lembrar que os indivíduos afetados pela SA têm um risco aumentado a outras desordens 

comportamentais ou psiquiátricas, como transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. Porém, a fuga da 

atividade laboral tende a favorecer as descompensações psiconeuróticas. Destarte, estes 

indivíduos precisam fazer parte de alguma organização laborativa, também como 

medida de prognóstico positivo e terapêutica eficaz. Conclusão: Diante da análise dos 

dados encontrados na literatura, fica clara a distinção que se estabelece entre os 

portadores da Síndrome de Asperger e os demais enfermos do espectro do autismo. Fica 

também clara a análise que se faz de indivíduos portadores de transtornos mentais 

específicos e suas relações com o trabalho. 
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SOFRIMENTO NO TRABALHO E ESTRATÉGIAS DEFENSIVAS DE UM 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: UM ESTUDO DE CASO 
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Este estudo se propõe a analisar as estratégias de defesa desenvolvidas por um professor 

universitário como forma de lidar com o sofrimento no seu ambiente de trabalho, 

utilizando a fundamentação teórica e metodológica da Psicodinâmica do Trabalho que 

se edificou a partir das ideias e das pesquisas de Christophe Dejours. Tais estratégias, de 

acordo com Dejours (2007), consistem na construção de modos de enfrentamento das 

adversidades no ambiente de trabalho, como tentativa de não sucumbirem diante das 

situações conflitantes advindas de suas atividades laborais. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, com a utilização de entrevista semiestruturada que visou compreender os 

aspectos que norteiam a organização do trabalho e seus impactos na identidade do 

sujeito, bem como os mecanismos defensivos utilizados por ele para lidar com as 

adversidades oriundas dessa organização. As entrevistas foram analisadas segundo a 

análise de conteúdo desenvolvida por Bandin (1997/2006). Como estratégias 

individuais para lidar com o sofrimento, podemos perceber: 1) o absenteísmo ou 

afastamento (permanecer o tempo maior possível longe da instituição). -“Para lidar com 

o sofrimento eu tomo o melhor de todos os calmantes – a distância”. 2) Desengajamento 

e acomodação (que são racionalizações para evitar a eufemização da angústia, medo e 

insegurança vivenciados no trabalho). - “Mas as disputas políticas na instituição me 

atingiram e eu fui obrigado a ficar reduzido a ensinar e é monótono, cansativo e 

irritante”. Segundo o relato do professor, o clima de competição entre os pares torna o 

ambiente de trabalho hostil: “Eu não consigo ver significado no meu trabalho. Eu tentei 

ser criativo e inovar e fui bastante punido na instituição por isso”. Nos processos de 

mobilização subjetiva do professor, considerando o tripé da Psicodinâmica, em que o 

sujeito vai construir a sua identidade através do sofrimento, do reconhecimento e do 

trabalho, o reconhecimento, tanto dos seus pares quanto da hierarquia foi negligenciado, 

causando assim ao professor uma alienação social. Dejours e Abdoucheli (1994) 

conceituam essas aludidas estratégias defensivas como sendo os mecanismos 

desenvolvidos pelos trabalhadores visando a anular ou ao menos atenuar a percepção da 

realidade que lhes causa sofrimento. Esses mecanismos defensivos de sobrevivência são 

uma função das condições externas e são mantidos ao se estabelecerem como um 

consenso nas práticas de um agrupamento particular de trabalhadores. Esses 

mecanismos de defesa mudam, entretanto, conforme o modo de organização do trabalho 

e, deste modo elas assumem formas variadas dentre as diversas categorias profissionais. 

Nesse contexto, buscamos estabelecer uma análise desses diversos mecanismos que os 

professores universitários têm buscado como forma de enfrentamento do sofrimento no 

trabalho, sofrimento esse advindo principalmente da organização do trabalho.  
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ESTRATÉGIA DEFENSIVA DA VIRILIDADE: PSICODINÂMICA DO 

ADOECIMENTO DE PROFISSIONAIS HOMENS NA SEGURANÇA PÚBLICA 

DE GOIÂNIA 

 

 

Ronaldo Gomes Souza – Universidade de Brasília (UnB) 

Ana Magnólia Mendes – Universidade de Brasília (UnB) 

Carla Sabrina Antloga – Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

O contexto da segurança pública no Brasil evidencia diferentes desafios sociais. Tida 

como uma das capitais mais violentas do país, Goiânia possui estratégias para proteger 

tanto os patrimônios, bens e serviços do município quanto os cidadãos que nela habita. 

Histórica e culturalmente, os profissionais da segurança pública são homens. A 

literatura sobre gênero e sexualidade aponta que os homens são caracterizados por 

serem fortes, resistentes, frios, progenitores, protetores, corajosos... sendo pressionados 

e se sentindo obrigados, muitas vezes, a defenderem uma honra viril. Ocupando, então, 

o papel social e profissional responsável para proteção das pessoas, bens e serviços, 

assumindo um heroísmo. Essa distância entre ser um homem e tentar ser um super-

homem encontra-se a virilidade. Indaga-se, dessa forma, se essa defesa viril afeta a 

relação saúde/doença de homens que trabalham com a segurança pública. Assim, o 

objetivo dessa pesquisa foi investigar o impacto da defesa da virilidade dos homens que 

trabalham com segurança pública na relação saúde/doença no trabalho. Foi utilizada a 

perspectiva teórica e metodológica da psicodinâmica do trabalho. Tal perspectiva 

ressalta as relações de saúde/doença psíquicas provenientes da organização do trabalho. 

Como pré-pesquisa, foram realizadas visitas ao campo, observações, análises 

documentais e uma entrevista coletiva com profissionais homens que ocupavam cargos 

responsáveis pela prevenção de doenças e promoção da saúde psíquica no trabalho. A 

pesquisa propriamente dita foi realizada com 15 profissionais homens a partir de 

entrevistas semiestruturadas. A técnica para analisar os resultados foi a Análise de 

Conteúdo. Os resultados apontaram que as prescrições e condições de trabalho ora 

impactaram de forma saudável ora corroboraram para o desenvolvimento de doenças no 

trabalho. Como fatores de promoção da saúde estão o orgulho da importância de a 

profissão de poder proteger as pessoas, e o coletivo de trabalho (a relação positiva com 

os colegas de profissão). Como fatores para o desenvolvimento de adoecimento 

psíquico foi o uso da estratégia de defesa da virilidade para enfrentarem os sofrimentos 

do trabalho, principalmente relacionados à falta de recursos, instrumentos, treinamentos, 

apoio e reconhecimento da população e da chefia. Os resultados corroboram com a 

literatura sobre o efeito histórico, social e cultual da masculinidade/virilidade na saúde 

psíquica dos homens. Discute-se que os participantes tenderam a negar o sofrimento 

causado pela organização do trabalho, usando a ideologia defensiva da virilidade como 

estratégia para se defenderem das falhas, da falta de reconhecimento, de toda pressão e 

exigência tanto do trabalho quanto da sociedade. Conclui-se que os elementos que 
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constituem o processo histórico da masculinidade impactam negativamente na saúde 

psíquica dos homens. Tal quadro pode se agravar em adoecimentos psíquicos quando 

estes homens precisam colocar a prova, como profissão, sua masculinidade, uma vez 

que combatem a violência e a criminalidade. Assim, essa dinâmica desencadeia uma 

ideologia defensiva que dificuldade a ressignificação do sofrimento do trabalho em 

saúde psíquica.  
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3. EIXO TEMÁTICO: 

MOBILIZAÇÃO SUBJETIVOA NO 

TRABALHO: INTELIGÊNCIA 

PRÁTICA, COOPERAÇÃO E 

RECONHECIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 COMUNICAÇÃO ORAL 
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A MOBILIZAÇÃO SÓCIO-POLÍTICA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE A PARTIR DA CLÍNICA PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

 

Andréia Garcia Dos Santos - Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) 

Elisete Soares Traesel - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Introdução: Este trabalho busca apresentar um recorte de uma pesquisa-ação realizada 

com Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), 

situada no interior do Rio Grande do Sul. O objetivo da pesquisa foi proporcionar um 

espaço de escuta e discussão coletiva para as/os trabalhadoras/es que viabilizasse a 

inauguração de um processo de perlaboração e ressignificação do sofrimento no 

trabalho. Método: As perspectivas teóricas e metodológicas utilizadas estão alinhadas a 

Clínica Psicodinâmica do trabalho, assim sendo, foram organizados quatros encontros, 

com uma duração média de duas horas e periodicidade semanal. Os encontros tiveram 

de 6 a 8 participantes por reunião. Os dados coletados foram analisados através da 

Análise de Conteúdo de Bardin (2010), sendo criadas duas categorias de análise, 

apresentaremos a categoria intitulada: Mobilização Sócio-Política: “A gente tá bem 

consciente do que é o nosso trabalho, pra gente poder tá lutando” que retrata os 

caminhos percorridos pelas ACSs, qual seja: o de reconhecimento entre os pares, a 

legitimação da inteligência prática, sendo assim transformada em sabedoria prática e por 

fim, a ressignificação do viver junto. Resultados/ Discussão: Um dos primeiros 

impasses trazidos pelo grupo foi o reconhecimento do fracasso de viver junto, ilustrado 

na fala a seguir: “(...) nós nos aturava, era uma patada aqui, era uma patada lá. (...) 

Então, às vezes eu saía daqui: Eu odeio a Cláudia!” (J). Segundo Dejours (2011), existe 

um fenômeno laboral e cultural da competição permanente e do individualismo, que tem 

acarretado aos trabalhadores o agravamento do sofrimento psíquico, acentuando a 

solidão e a falta de cumplicidade. Todavia, no decorrer dos encontros as trabalhadoras 

compartilharam as estratégias individuais utilizadas no cotidiano do seu trabalho, o que 

permitiu que o saber-fazer fosse validado e legitimado pelo coletivo. Conforme as falas 

a seguir: “(...) A gente não pode deixar as pessoas tomarem conta, tu vai brincando, 

dizendo: eu não estou no meu horário de trabalho, agora eu sou tua vizinha (C). “Acho 

que vou ter que começar fazer assim com as minhas famílias, tu me abriu os olhos” (L). 

“Eu estou com certa dificuldade de dizer não, mas eu vou conseguir (...)”(F). Ao levar 

os impasses do trabalho para o espaço público (MENDES E DUARTE, 2013) foi 

possível resgatar entre as ACSs o significado da cooperação e reconhecimento. O que 

culminou com a renovação do viver junto: “Fortaleceu mais (...) a gente tá mais 

próximo, mais solidário (...)”(C). E por conseguinte, a fala a seguir: “a gente tá bem 

consciente do que é o nosso trabalho, pra gente poder tá lutando” ( J) retrata o 

fortalecimento do coletivo e da ação sócio-política (MERLO; MENDES, 2009). 

Conclusão: A pesquisa-ação promoveu a abertura de um espaço para a circulação da 

palavra e o reconhecimento entre os pares, (re)inaugurando laços de solidariedade e 

cooperação entre as trabalhadoras. Avaliamos, também, que foi possível romper com 



 
 

240 

sofrimento, a muito tempo silenciado, em relação às situações vividas no trabalho, bem 

como abrir instâncias coletivas de transformação do cotidiano laboral promovendo a 

saúde mental das trabalhadoras.  

 

 

 

  



 
 

241 

 

A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO NO TRABALHO: PESQUISAS 

REALIZADAS NO AMAZONAS 

 

 

Rosângela Dutra de Moraes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Angelina Paiva Pereira - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Tamara Menezes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

Diante do desafio de fomentar práticas que favoreçam a mobilização subjetiva e a 

transformação do sofrimento do trabalho, o objetivo deste estudo é destacar a 

importância da cooperação na superação do sofrimento. Parte-se da metanálise de sete 

pesquisas empíricas desenvolvidas no Amazonas, que recorreram à Psicodinâmica do 

Trabalho como abordagem teórico-metodológica, desenvolvendo a Clínica do Trabalho 

e da Ação, que valoriza a fala, e se desenvolve em sessões coletivas. Os coletivos 

estudados foram: professores de ensino fundamental, de educação inclusiva, de ensino 

médio em centro socioeducativo e de nível superior; socioeducadores; servidores do 

judiciário, profissionais de saúde e industriários; as pesquisas tiveram duração de 3 a 4 

meses, variando entre nove e quinze sessões, semanais. O método utilizado neste estudo 

se inspirou na sistemática de análise da Grounded Theory, utilizando a comparação 

constante em busca dos eixos centrais. Os resultados mostraram que o principal 

agravante do sofrimento foi a sobrecarga e as pressões. O elemento que se destacou na 

busca da subversão do sofrimento foi a cooperação, utilizada para contornar a 

sobrecarga e as pressões. As sessões permitiram conhecer o trabalho do outro, 

reconhecer-se como parte de um todo, reconhecer o sofrimento do outro e mobilizar-se, 

coletivamente, para cooperar. Todavia, desenvolver a cooperação é sempre um desafio, 

dentro de espaços de trabalho marcados pela competição e pelo individualismo. Em 

pesquisa com professores de ensino fundamental, a cooperação ocorria quando os mais 

experientes ministravam “cursos” para os recém-chegados. Em alguns casos a 

cooperação foi fortalecida a partir das reuniões da clínica do trabalho: o engajamento de 

toda a equipe no processo de trabalho não era uma realidade na pesquisa com os 

professores do Centro Socioeducativo; apesar disso, o coletivo se fortaleceu durante a 

pesquisa. Ainda neste contexto, a pesquisa que analisou as vivências dos 

socioeducadores também identificou a cooperação: os mesmos realizavam reuniões, 

faziam uma oração e distribuíam os trabalhos antes de iniciar o turno. No contexto do 

judiciário, foram identificados vários exemplos de cooperação entre os servidores que 

trabalham com atendimento ao público nos juizados especiais: recorrem aos colegas e a 

chefia quando surgem dificuldades com termos jurídicos e quando precisam faltar, 

avisam antecipadamente, possibilitando a redução das senhas para atendimento, 

evitando sobrecarga. Ainda no judiciário, os oficiais de justiça, que possuem uma 

organização de trabalho pautada no trabalho individual, passaram a compartilhar suas 

estratégias durante as sessões. A pesquisa na indústria indicou que trabalhadores 

adoecidos por LER/DORT desenvolvem entre os pares um rodízio quando a dor se 

intensificava. Outras pesquisas indicaram a fragilidade nos laços de confiança, como no 
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contexto de saúde mental; mesmo havendo dificuldades, os profissionais antigos 

auxiliam os novos, atendendo em duplas. Pesquisa realizada com professoras que 

sofreram assédio moral no trabalho mostrou que estes passaram a se reconhecer no 

discurso dos pares e a se fortalecer mediante o apoio mútuo, demonstrando que a 

cooperação pode ser construída a partir do sofrimento. Concluindo, destaca-se o espaço 

da fala e da escuta, proporcionado pela clínica do trabalho, favorece os laços de 

confiança que tornam possível a cooperação.  
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MOBILIZAÇÃO SUBJETIVA DOS SERVIDORES DA BIBLIOTECA DE UMA 

INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR NO TOCANTINS A 

PARTIR DO DIAGNÓSTICO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO: 

DO SOFRIMENTO CRIATIVO PARA O PRAZER E A SAÚDE 

 

 

Fernando Vieira Machado - Instituto Federal do Tocantins (IFTO) 

Emanuele Eralda da Silva Pimentel - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Silvânia Gomes da Costa - Instituto Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados advindos do diagnóstico dos riscos 

psicossociais no trabalho de técnicos administrativos em educação que atuam na 

biblioteca central de uma instituição federal de ensino superior – IFES, na cidade de 

Palmas, no estado do Tocantins. Esta Biblioteca tem o seu período de criação 

congruente à data da criação da IFES e tem como finalidade oferecer apoio aos 

programas acadêmicos da instituição por meio de serviços e produtos que forneçam 

suportes informacionais para o ensino, a pesquisa e a extensão. Assim, como parte 

integrante do desenvolvimento do ensino aprendizagem e como centro de informações, 

a biblioteca incentiva e assessora tecnicamente o corpo docente e discente, servidores 

técnicos administrativos e a comunidade local quanto à utilização do acervo 

bibliográfico e dos recursos informacionais existentes. O instrumento utilizado para 

diagnosticar os riscos psicossociais foi o Protocolo de Avaliação dos Riscos 

Psicossociais no Trabalho – Proart, que foi aplicado e respondido por todo o efetivo de 

pessoal da biblioteca, a saber, vinte e dois servidores. Os resultados do diagnóstico 

apontaram a existência das seguintes dificuldades e desafios: problemas diversos na 

infraestrutura predial, insuficiência de equipamentos para segurança pessoal e 

patrimonial, dificuldade em implantar uma gestão com planejamento em detrimento de 

sempre ter que lidar com situações emergenciais, demandas e necessidades antigas dos 

servidores e da própria biblioteca sem previsão de resolução, número insuficiente de 

servidores distribuídos nos três turnos de atendimento ao público gerando sobrecarga de 

trabalho, adoecimento e conflitos, comunicação interna deficiente, relações 

interpessoais entre os servidores em nível crítico, baixo nível de comprometimento e de 

pertencimento, dificuldades dos servidores para aceitação de novas funções e horários 

de trabalho. Após a apresentação dos resultados iniciaram-se as ações de clínica do 

trabalho e seus desdobramentos na resolução das demandas apresentadas junto à 

Direção do Campus da IFES. Tais desdobramentos propiciaram uma melhoria 

significativa no clima organizacional desta unidade e apontam para uma redução 

significativa nos casos de adoecimento e de afastamentos por motivos de saúde. 
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ESCUTA CLÍNICA DO SOFRIMENTO E MOBILIZAÇÃO SUBJETIVA DE 

PROFESSORES READAPTADOS 

 

 

Graziele Alves Amaral – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Ana Magnólia Mendes – Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

Esta pesquisa apresenta os resultados preliminares de uma clínica do trabalho realizada 

com o objetivo de analisar a mobilização subjetiva, nas dimensões da inteligência 

prática, da cooperação, do reconhecimento e do espaço público de discussão em um 

grupo de onze professoras readaptadas da rede pública de ensino do Distrito Federal. A 

clínica ocorreu a partir do uso dos dispositivos de escuta clínica do sofrimento no 

trabalho, fundamentada na psicodinâmica do trabalho e na psicanálise: análise da 

demanda, transferência e interpretação. Foram realizadas 22 sessões semanais entre 

2015 e 2016, com uma hora e meia de duração cada. As sessões foram conduzidas por 

duas clínicas-pesquisadoras, que participavam das supervisões clínicas semanais no 

coletivo de supervisão do Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da 

Universidade de Brasília. Como instrumentos, foram utilizados o diário de campo, o 

memorial, o registro das sessões e o registro das supervisões. A análise dos dados se deu 

pelo método clínico de análise do trabalho, inspirado na Análise Clínica do Trabalho 

(ACT). Como se tratava de um grupo de trabalhadoras adoecidas, as professoras não 

estavam submetidas à mesma organização do trabalho, sendo cada uma proveniente de 

uma escola diferente. Ainda que vivenciassem situações semelhantes no que se referem 

ao processo de adoecimento e de readaptação e ao trabalho no contexto escolar, elas não 

tinham convivência fora do espaço público de discussão da clínica. Assim, o conceito 

dejouriano de mobilização subjetiva mostrou-se insuficiente para explicar os efeitos dos 

dispositivos de uma escuta clínica do sofrimento no trabalho em um grupo de 

trabalhadoras adoecidas, não podendo ser identificados a inteligência prática, o 

reconhecimento e a cooperação no coletivo em questão. Foi possível verificar a 

construção do espaço público de discussão e seus efeitos sobre a forma de vivenciar o 

sofrimento advindo do adoecimento e sobre as novas formas de relação com o corpo 

adoecido, com o trabalho e com os pares. As professoras puderam elaborar questões 

relativas à sua identidade profissional, que se encontrava abalada pelo adoecimento, em 

função das perdas de capacidades laborativas e da reinserção profissional pelo 

complexo processo de readaptação. Desvencilhar-se de algumas ilusões que permeavam 

sua imagem do trabalho docente e reconhecer as adversidades da organização do 

trabalho foi importante para que pudessem se desengatar da onipotência e vivenciar o 

lugar do vazio do trabalho. Assim, as narrativas, inicialmente presas na repetição das 

queixas, do ressentimento e da raiva, passaram a ser mais voltadas para tentativas de se 

aceitarem em uma nova situação profissional, ainda que essa situação fosse bastante 

desfavorável e requeresse delas uma postura de busca de respeito e de reconhecimento. 

A análise da demanda permitiu verificar que elas passaram a se sentir mais fortalecidas 

para enfrentar as questões do trabalho. Por meio do manejo da transferência, houve 
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espaço para a emergência do vazio no grupo. Pela interpretação, foi possível trabalhar o 

movimento do grupo expresso pela metáfora “de salvadoras a guerreiras”. Dessa forma, 

o uso dos dispositivos de escuta na clínica do trabalho possibilitou que as professoras 

dessem novos destinos ao sofrimento. 
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INICIATIVA DE COOPERAÇÃO ENTRE PARES: O DESAFIO DE 

PRODUZIR CANAIS DE DIÁLOGO NA ORGANIZAÇÃO POLICIAL 

MILITAR 

 

 

Janice do Carmo Demuner Magalhães - Universidade Federal Do Espírito Santo 

(UFES) 

Ednéia Vieira Serrano - Universidade Federal Do Espírito Santo (UFES) 

 

 

Esta síntese apresenta uma iniciativa de avaliação e reflexão sobre os processos de 

ingresso e formação continuada em uma Unidade Especializada da Polícia Militar do 

Espírito Santo – o Batalhão de Missões Especiais (BME) – em 2016. Dessemelhante à 

alocação de policiais em outras Unidades, ao candidato que almeja compor o quadro de 

trabalhadores do BME, é necessário passar por um novo processo de seleção, prescrito 

em uma normativa interna da Unidade (ESPÍRITO SANTO, 2015). Assim, um dos 

requisitos básicos é a realização de um estágio denominado “Instrução Básica de 

Ingresso” (IBI) (ESPÍRITO SANTO, 2016). A finalidade dessa instrução é preparar os 

trabalhadores policiais a operarem dentro dos preceitos táticos, técnicos e culturais que 

compõem a doutrina operacional vigente na Unidade. Pela cultura organizacional 

diferenciada desse batalhão, a compreensão que se faz desse tipo de instrução tem 

produzido no imaginário coletivo indicadores de outra subcultura dentro dessa 

instituição. Ainda, pela via da análise psicodinâmica da atividade de trabalho 

(BENDASSOLI; SOBOLL, 2011; LANCMAN; SZNELWAR, 2011), é premissa 

considerar os saberes dos diferentes protagonistas envolvidos nesse processo de 

aprendizagem, já que mobilizam estratégias dos trabalhadores para eles mesmos. Para 

tanto, foi aplicado um questionário de questões abertas e fechadas a 42 policiais 

militares que concluíram a Instrução. A aplicação do questionário, bem como os eixos 

que compuseram o instrumento foram elaborados por policiais trabalhadores do BME. 

Entende-se, nesse sentido, uma dinâmica de cooperação que produz conhecimentos 

outros àquela gestão (DEJOURS, 2015). Enquanto resultados, observou-se que, de 

modo geral, os instruendos consideraram as temáticas abordadas na IBI como 

satisfatórias e úteis à sua atividade de trabalho. Em que se pese os pontos negativos, 

destacou-se o que os participantes chamaram de “suga física e emocional”, ou seja, a 

produção de um desgaste demasiado nos policiais suscitado no período da Instrução. 

Em contrapartida, algumas sugestões foram mencionadas pelos participantes no intuito 

de fortalecer questões prescritas do ensino ou ainda dinamizar as práticas, como 

disponibilizar mais tempo para instruções de tiro e trazer para as instruções experiências 

vivenciadas no trabalho. A partir dos dados obtidos, é pertinente destacar que esse tipo 

de análise acerca dos processos de capacitação nas Polícias precisa ser recorrente, tendo 

em vista a necessidade de alinhar as experiências dos trabalhadores aos conteúdos de 

suas formações. Fomenta-se que é a partir da escuta e de procedimentos que incluam os 

trabalhadores, em seus variados níveis de participação na Organização Polícia Militar, 

que será possível uma atuação técnica e ética. Nessa perspectiva, é na validação e 
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reconhecimento do trabalhador que se torna viável a elaboração das implicações 

provenientes das angústias produzidas nas relações psicodinâmicas do trabalho. Assim, 

cabe sublinhar a pertinência da participação dos trabalhadores na construção dos 

processos de formação continuada – mobilização possível pela inserção de estratégias 

que reflitam, de fato, “o que se faz”, “como se faz” e “por que se faz” enquanto 

trabalhador policial militar. Conclui-se que é, ainda, um grande desafio criar canais de 

comunicação em uma Instituição como a Polícia Militar, cujas relações entre os 

trabalhadores calcam-se historicamente em práticas verticalizadas. 
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O TRABALHO NO MOVIMENTO DE OCUPAÇÕES: MOBILIZAÇÃO 

COLETIVA E RECONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS 

 

 

Fabiana Marques Valério - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Miguel Lacerda - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

O movimento das ocupações secundaristas ocorrido no Rio de Janeiro em 2016 teve 

início com a ocupação do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes e se expandiu 

rapidamente, culminando com a ocupação de 76 escolas. Organizado e articulado por 

jovens estudantes as ocupações tinham como objetivo reivindicar melhorias no sistema 

público de educação, por exemplo, a eleição direta para diretor e o fim do sistema de 

avaliações externas do governo. O que se colocava no plano das necessidades era 

organizado por um coletivo de trabalho, que autogestionadamente geria e deliberava as 

tarefas do movimento. Assim, desde organizar as refeições até estruturar a agenda de 

atividades, tudo era planejado e executado pelos ocupantes. No intuito de apresentar 

uma outra forma de ensino as atividades eram pensadas para além do território físico da 

ocupação. Professores da própria escola, ou de outras, eram convidados para a condução 

de atividades que criavam novas formas e/ou conteúdo: aulas livres, rodas de conversa 

temática, exibição de filmes. Este trabalho se organiza a partir da participação em 

atividades promovidas pelos jovens ocupantes e toma como metodologia a cartografia, 

um método que cria o seu fazer no próprio processo de pesquisar. Utilizou-se nesse 

estudo anotações registradas em diário de campo durante a realização de atividades e 

visitas realizadas em escolas ocupadas. Compreendendo o trabalhar como experiência 

do real, o trabalho realizado pelos estudantes durante as ocupações pode ser entendido 

como um processo de mobilização subjetiva que visa reconfigurações nos campos 

normativos da educação pública. Além disso, é possível discutir como o trabalho do 

professor em um contexto como este pode também se transformar e apontar os 

engessamentos presentes no projeto formal de ensino. E por último, pensar a 

participação destes professores nas atividades de ocupação como uma estratégia de 

mobilização frente às exigências impostas pelas prescrições do trabalho. A partir disso, 

o presente trabalho visa: discutir as estratégias de mobilização presentes no movimento 

das ocupações e as possibilidades de reconfiguração apresentadas; discutir como a 

cooperação se constitui e se mostrou fundamental para o fortalecimento do coletivo 

ocupante. Como resultados e discussão, entende-se que pensar o trabalho presente no 

movimento das ocupações, tanto dos estudantes como dos professores apoiadores, abre 

espaço para discutir os prescritos da educação. Assim, colocando em questão a rigidez 

de conteúdos ensinados em sala de aula ou a apropriação que os alunos fazem da escola, 

e de espaços que deveriam ser acessíveis por direito. Permitindo em paralelo estudar a 

composição e os desdobramentos deste movimento que nos permite pensar em como ele 

promoveu espaços públicos de discussão que possibilitaram trazer à tona temáticas 

importantes sobre a educação.  
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O TRABALHO (IN) VISÍVEL DAS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA DE UM 

POLO UNIVERSITÁRIO NO SUL FLUMINENSE 

 

 

Ana Paula Todaro Taveira Leite - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Daise Medeiros De Souza Aguiar - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Fernanda Lopes Da Silva - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Augusto César Soares - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Partindo-se da perspectiva de que existe uma inequívoca defasagem entre o trabalho 

prescrito e o real do trabalho, a Psicodinâmica do Trabalho terá, como um de seus 

corolários, a necessária mobilização, por parte daquele que trabalha, de modo a dar 

conta do hiato acima descrito. Assim, o trabalhador aparece como sujeito ativo, 

compelido à interpretar as prescrições de modo a desdobrá-las em resultados que deem 

conta daquilo que é esperado pela organização do trabalho. A pesquisa, aqui 

apresentada, vem sendo realizada junto a trabalhadoras, terceirizadas, da limpeza e 

higienização de uma universidade federal no sul fluminense. A aproximação com o 

campo se deu a partir de atividades de observação do trabalho; identificação de 

problemáticas e conversas com as trabalhadoras de modo que as mesmas pudessem 

validá-las. A partir daí, foram iniciados encontros entre pesquisadores e trabalhadoras 

visando um diálogo sinérgico com o objetivo de conhecer o trabalho para transformá-lo. 

Método A perspectiva metodológica adotada inspira-se na Ergologia e seu denominado 

dispositivo dinâmico de três polos – DD3P: um encontro sinérgico entre o polo dos 

conceitos, trazidos pelos pesquisadores, e o polo dos “saberes investidos”, no qual os 

trabalhadores trazem saberes e valores gerados pela sua experiência prática. A partir 

desse encontro profícuo, mediado pela presença de um terceiro polo – ético e 

epistêmico, tem-se procurado realizar um diálogo efetivo, respeitoso e produtivo, entre 

os dois polos anteriores, permitindo que ambos se desenvolvam mutuamente. 

Resultados A pesquisa em andamento já pode evidenciar aquilo que chamamos 

invisibilidade do trabalho de limpeza. Pode-se perceber que ao longo dos Encontros 

Sobre o Trabalho, essas trabalhadoras têm resignificado seu papel como agente 

indispensável para o funcionamento da universidade. De uma fala baixa, tímida e 

apreensiva, vemos surgir a formação de um coletivo, ainda em construção, que deseja 

conhecer melhor tanto a própria função nas atividades da limpeza quanto vislumbra um 

movimento de luta por melhores condições de trabalho e de reconhecimento junto as 

lideranças e aos próprios usuários. Discussão A articulação dos conceitos da 

Psicodinâmica do Trabalho com a intervenção que tem sido realizada se apresenta, 

principalmente, através dos conceitos de inteligência da prática, reconhecimento, 

cooperação e mobilização subjetiva. A partir dos Encontros, tem-se percebido que esses 

momentos vêm se desdobrando como espaços de discussão e deliberação. As 

trabalhadoras se apropriam deles de modo a colocarem em análise todo tipo de 

arbitragem, escolhas e decisões que estão sendo tomadas por elas enquanto coletivo. 
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Conclusão O que se pode sinalizar, a partir dessa pesquisa, é que os trabalhadores não 

são observadores passivos e impotentes diante do contexto de trabalho. Apesar dos 

constrangimentos decorrentes da organização do trabalho, eles são capazes de detectar e 

encontrar saídas, desvios, novos rumos possíveis para que o trabalho aconteça de forma 

viva, potente e geradora de saúde.  
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QUANDO NUTRIR É UMA FORMA DE AMAR: O TRABALHO NA COZINHA 

DE UM HOSPITAL NO SUL FLUMINENSE 

 

 

Ana Paula Todaro Taveira Leite - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Nesta pesquisa buscou-se compreender como se processa o trabalho de produção de 

refeições e sua distribuição aos pacientes-usuários internados em um Hospital Geral 

privado de um município do interior do estado do Rio de Janeiro. Entende-se que o 

serviço então prestado, representa um momento incontornável, especialmente relevante 

da restauração da saúde. O que pareceu configurar-se foi que as trabalhadoras da 

cozinha “apostavam” no processo de pesquisa e nele se investiram, ao menos o 

suficiente para a investigação ter, nesse campo empírico, algum sucesso. Percebia-se 

demonstrações claras de constrangimentos sofridos por todas as trabalhadoras da 

cozinha. Mas, malgrado o que veio a caracterizar como precarização, enigmaticamente, 

dia após dia aquelas mulheres continuavam a colaborar para fazer funcionar aquele 

hospital, a partir da cozinha, ajudando na luta pela vida dos doentes internados, que 

tanto necessitavam desse tipo de restauração, em qualquer caso clínico. Método Como 

método, foi utilizada uma pesquisa↔intervenção, visando co-construir um espaço de 

circulação dialógica tendo como principal inspiração a atividade de trabalho que 

envolve de forma comum seus participantes. Para tanto, buscou-se operar com o que a 

Ergologia denomina dispositivo dinâmico de três polos – DD3P, um encontro sinérgico 

entre o polo dos conceitos gerado por diversas disciplinas científicas e campos de 

conhecimento a respeito do trabalho com um segundo polo no qual os trabalhadores 

trazem saberes e valores gerados pela sua experiência prática patrimonializada ao longo 

da realização de suas atividades. A partir desse encontro profícuo, mediado pela 

presença de um terceiro polo – ético e epistêmico, tem-se procurado realizar um diálogo 

efetivo, respeitoso e produtivo, entre os dois polos anteriores, permitindo que ambos se 

desenvolvam mutuamente. DISCUSSÃO Diversas questões que foram se apresentando, 

desde a análise global, reapresentando nas conversas, assim como nos diálogos nos 

Encontro sobre o Trabalho, sinalizaram para uma atividade exercida sob diversas 

formas de grande pressão (tempo de preparo, horário de liberação da refeição, qualidade 

do prato, respeito à dieta, medo de errar ao distribuir as refeições, entre outras), 

desenvolvido em um ritmo bastante acelerado, na execução de diversas tarefas ao 

mesmo tempo. RESULTADOS O desafio esteve todo o tempo em como colaborar para 

a emergência na rede dialógica das vozes que desafinam, das formas de protagonismo 

que operam essas mulheres, nos meios profundamente contraditórios em que vivem e 

trabalham. O desafio era colaborar para que, na comunidade dialógica que se instaura na 

comunidade ampliada de pesquisa que se encontra para discutir o trabalho, operasse as 

aberturas, a indeterminação e potencialidade dos processos de subjetivação no trabalho. 

CONCLUSÃO Foi possível uma experiência conjunta de diálogo e discussão sobre o 

que seria trabalhar na Cozinha daquele hospital, levando-se em consideração todo tipo 

de “infidelidades” reproduzidas naquele meio: obstáculos, imprevistos, 
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constrangimentos, equívocos da prescrição, panes etc. Na medida em que foram 

acontecendo esses Encontros, pode-se perceber que se configuravam como espaços para 

se dialogar sobre o trabalho e a vida. Considera-se que os Encontros tenham se 

constituído em verdadeiros espaços de deliberação, onde se pode expressar livremente 

opiniões sobre a vida e o trabalho.  
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COOPERAÇÃO LÍQUIDA: UM BREVE ESTUDO ACERCA DOS COLETIVOS 

DE TRABALHO NO SETOR OFFSHORE DE MACAE-RJ 

 

 

Ana Carolina Mendes Duarte - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Bruna Thais De Oliveira Souto - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Esse trabalho é resultado da monografia defendida em 2015 intitulada “Estão Cortando 

os gastos e é isso”: Sobre as Vivências de Sofrimento Relacionadas ao Trabalho e a 

Demissão Junto A Trabalhadores Do Setor Offshore De Macaé – RJ. Foram realizadas 

entrevistas com quatro trabalhadores, todos homens, com idade entre 35 e 51 anos e 

anteriormente atuantes em uma mesma empresa multinacional do setor petrolífero da 

Bacia de Campos - RJ. Na época da pesquisa eles encontravam-se desempregados há 

cerca de um mês e o que se buscou com a entrevista (semiestruturada e com posterior 

emprego do método da Análise do Núcleo de Sentido) foi compreender a organização 

do trabalho vivenciada por eles, para assim buscar compreender o impacto da ruptura 

involuntária desse vínculo, que é empregatício e social. No que diz respeito aos laços 

sociais e vínculos afetivos entre os pares, as falas dos participantes evidenciaram um 

diferencial entre no que diz respeito a forma de estabelecimento da cooperação quando 

se compara a outros setores que não o petrolífero offshore. As falas apontaram para a 

formação de vínculos de cooperação que vigoravam apenas durante a realização de uma 

determinada tarefa, não se estendendo para outros momentos. Isto porque dada a 

periculosidade do setor grande parte das atividades são desempenhadas, no mínimo, em 

dupla, mas a multiplicidade de atividades faz com que essas equipes/duplas se alterne 

tão logo se conclua determinada atividade. Essa alternância, somada a intensa 

terceirização do setor e ao regime misto de escala, pulveriza a possibilidade de 

formação de coletivos de trabalho fortificados e os trabalhadores, que se unem, devido 

até mesmo as normas de segurança, para o desenvolvimento de uma atividade se 

deparam sempre com a possibilidade de não mais terem contato com aquele 

companheiro de trabalho. Na abordagem utilizada nesta pesquisa, que foi a 

Psicodinâmica do Trabalho, propõe-se que o trabalho como central na vida do sujeito. 

Trabalhar é defrontar-se com o desejo do outro e é pelo Fazer que o sujeito se coloca 

subjetivamente no mundo, portanto, o trabalho é sempre social e o que essa 

comunicação visa levantar é sobre os impactos observados dessa cooperação líquida, 

assim nomeada por ser fluida e maleável, sobre a subjetividade desses trabalhadores, 

bem como os efeitos da ausência de um coletivo de trabalho fortalecido e fortalecedor 

para esses sujeitos. 
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DINÂMICA DO RECONHECIMENTO: ESTRATÉGIAS DOS BOMBEIROS 

MILITARES DO ESTADO RIO DE JANEIRO 

 

 

Kátia Maria Oliveira de Souza - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto 

Nacional da Saúde da Mulher da Criança do Adolescentes Fernandes Figueira 

(IFF) 

Creuza da Silva Azevedo - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) 

Simone Santos Oliveira - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) 

 

 

Na antiguidade o trabalho dos bombeiros não era considerado uma atividade formal. 

Soldados e escravos eram selecionados pela robustez e coragem, por isso não havia 

reconhecimento pautado nas habilidades profissionais. Atualmente, são servidores 

selecionados com base nos critérios militares. Trata-se de uma categoria profissional 

com o reconhecimento da sociedade devido a importância das atividades exercidas nas 

diversas frentes de salvamentos, proteção contra incêndios, resgates e ações da defesa 

civil em acidentes classificados como perigoso à vida e à saúde das pessoas. Contudo, a 

confiabilidade da sociedade, ainda que expresse uma forma de reconhecimento, não foi 

suficiente para garantir boas condições salariais; uma vez que em 2011, foi instalado um 

cenário de difíceis negociações pautadas em melhores condições de trabalho e salários 

mais justos, no mesmo período que a mídia e a população expressaram grande 

reconhecimento pelo trabalho decisivo dos bombeiros no maior desastre relacionado à 

água, na história do país, especificamente na região serrana, com 30 mil desabrigados e 

916 vítimas fatais. Frente aos impasses para negociações, os trabalhadores se 

mobilizaram coletivamente e elaboram estratégias junto à população para alcançar 

visibilidade. O foco desse estudo é analisar, sob a ótica da psicodinâmica do trabalho, a 

dinâmica do reconhecimento utilizada pelos bombeiros militares do Rio de Janeiro. 

Esse estudo foi elaborado a partir de duas pesquisas qualitativas cujo o propósito foi 

considerar a experiência dos sujeitos e dimensão intersubjetiva dos trabalhadores no 

contexto organizacional, explorando valores e atitudes dos profissionais ao prestarem os 

serviços. O estudo apresenta parte dos resultados de uma tese de doutorado no campo da 

Saúde Pública, cujo objetivo foi a análise da relação estabelecida entre a saúde e o 

trabalho, no contexto da atividade do bombeiro militar no Rio de Janeiro e incorpora 

também resultados de pesquisa realizada, em 2015, com bombeiros residentes da região 

serrana afetada pelo desastre de 2011. No caso do primeiro estudo a pesquisa foram 

realizadas 20 entrevistas com bombeiros de variadas patentes e idades; no segundo, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com grupos de cinco trabalhadores em 

cada unidade, o que representou um total de 15 profissionais. O critério para escolha 

destes profissionais foi o de ter trabalhado no socorro às vítimas do desastre. Todas 

entrevistas foram tratadas com análise de temática. Os projetos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa. Como forma de fortalecimento, os bombeiros militares 
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buscaram o apoio da população, mobilizando os usuários, e despertando a atenção das 

autoridades públicas. A inclusão da população traz para a cena o julgamento de 

utilidade que é de natureza social e pode ser proferido também pelos clientes ou público 

alvo; sendo uma estratégia do processo para obtenção do reconhecimento. Os 

trabalhadores elaboraram uma estratégica coletiva, visando restaurar as forças da classe. 

A população e outros grupos foram convocados para fazer parte deste coletivo e, assim, 

formar novas relações de cooperação e solidariedade. Essa engenhosidade do coletivo 

contribuiu para venceram os obstáculos e as reivindicações serem atendidas. Os 

bombeiros militares, no diálogo com os gestores, utilizaram uma estratégia coletiva ao 

mobilizar à população, que por meio do julgamento de utilidade, expressou o 

reconhecimento simbólico, capaz de impulsionar positivamente as negociações.  
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MULHER, TRABALHO, COOPERAÇÃO E RECONHECIMENTO NA 

AGRICULTURA: O ESPAÇO DA FALA COMO ACESSO DE VIVÊNCIAS 

SUBJETIVAS  

 

 

Socorro Moraes Nina - Universidade do Estado do Amazonas (UEAM) e Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 

Rosângela Dutra de Moraes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Claudia Tereza de Lima Rosas- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST) 

 

 

A pesquisa identificou, caracterizou e analisou as dimensões de trabalho, ambiente e 

saúde de mulheres agricultoras da Vila do Engenho, no Município de Itacoatiara, AM. 

Teve como objetivo identificar os diferentes lugares, processo e organização do trabalho 

da mulher, em suas múltiplas atividades, incorporadas, muitas vezes, no cotidiano da 

ajuda, assim como agravos e riscos à saúde referenciados pela trabalhadora no cotidiano 

do trabalho. A pesquisa do tipo qualitativa na perspectiva teórico crítico de abordagem 

sócio histórico, fez interlocução com o aporte teórico da psicodinâmica do trabalho, que 

opta pelo espaço da fala e da escuta como acesso privilegiado das vivências subjetivas. 

Para o alcance das perspectivas de compreensão e interpretação, utilizou-se a Análise 

dos Núcleos de Sentido (ANS). Os resultados revelaram que na Vila do Engenho, as 

histórias são interligadas à dinâmica da cooperativa, com protagonismo das mulheres no 

cenário das trajetórias de trabalho, nos processos de organização e de participação na 

comunidade, constitui a dinâmica de vida e trabalho onde estas vivem as contradições e 

as condições não superadas que a geram de um modo, por meio da reflexão delas 

enquanto sujeitos, e, de outro, pela ação do sujeito que busca transformar as condições 

materiais que geraram tais contradições. Como resultado confirma-se que no trançado 

de histórias, o trabalho é determinante no processo saúde/doença das trabalhadoras 

agrícolas, onde trabalhar é fazer relação do trabalho-ajuda. Observou-se que que quando 

as formas de trabalho se tornam complexas enquanto expressão do capital, desaparece o 

papel do trabalho da mulher como ajuda. Por outro lado, quando essas relações se dão 

no espaço privado das atividades da casa, no roçado da família, naquilo que se poderia 

caracterizar como trabalho simples aparece mais claramente a ideia de ajuda ao marido 

e da ajuda à renda da família. Frente ao trabalho prescrito nas híbridas atividades e 

lugares, revelou-se uma sobrecarga, um trabalho invisível que extrapola o "quintal da 

casa". Existem cotidianos e lugares que aumentam o grau de exploração dessa força de 

trabalho, potencializando agravos, fatores de riscos, sofrimento psíquico e acidentes 

invisíveis, na engrenagem do trabalho, casa – associação – agroindústria ¬– plantio. 

Evidenciou-se também, que além da oportunidade de trabalhar e dos ganhos financeiros, 

aprender a lidar com as adversidades das diferentes atividades, possibilita o convívio de 

relações de trabalho, espaços coletivos, onde se estabelece a cooperação e o 

reconhecimento, enquanto valorização do trabalho, que não é relacionado ao valor 

pago/recebido, mas à necessidade do patrão de tê-las no trabalho, de ter um grupo com 
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quem possa contar. O reconhecimento vem dos pares quando reconhecem a importância 

de estarem aprendendo uma com a outra, de cada uma repassar formas de fazer. O 

aprendizado na prática é repassado e a prática compartilhada cria laços de confiança, 

relações mais solidárias. O espaço público possibilitou a fala, que se faz escuta e reflete 

ação, favorecendo a mulher o questionamento do lugar que lhe é designado e o 

fortalecimento da identidade de trabalhadora, inserida nos espaços reprodutivo e 

produtivo da agricultura no ambiente rural na Amazônia. 
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"É UMA COISA QUE ARREGALA OS OLHOS": O TRABALHO DE 

ARTISTAS METROVIÁRIOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Camilla Moreira de Oliveira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Batista Ferreira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

A presente pesquisa pretende analisar o trabalho de artistas de rua e seus efeitos nos 

processos de subjetivação, marcados por uma condição de alienação dos sentidos. O 

modo de vida capitalista, entendido como única forma de vida possível, engendra um 

processo de anestesia sensorial dos sujeitos e cria um padrão de existência que busca 

atender à ideais de consumo e produtividade. A criação artística, como ato de 

resistência, provoca rupturas nos campos normativos instituídos e opera na contramão 

desse entorpecimento da vida, produzindo experiências de descentramento e fazendo 

circular afetos numa sociedade que parece ter perdido a capacidade de afetar e de ser 

afetada. Ao produzir o encontro com o inusitado, a arte abre caminhos para experiência 

do real, uma das principais forças de ruptura do instituído. Os artistas de rua trabalham 

num contexto de precarização e vulnerabilidade social, uma vez que existem poucas 

políticas públicas que respaldem seu trabalho e que considerem o artista como um 

trabalhador detentor de direitos. Este projeto contempla artistas que atuam no metrô da 

cidade do Rio de Janeiro e se utiliza do referencial teórico metodológico da 

psicodinâmica do trabalho e da cartografia, envolvendo as seguintes etapas: saídas 

coletivas (observação de trabalho) e entrevistas semiestruturadas. A pesquisa está em 

andamento. Até o momento cinco artistas foram entrevistados e foram feitas três saídas 

coletivas acompanhando o total de sete artistas, cinco dos quais participaram das 

entrevistas. As análises dos materiais provenientes dos diálogos com os artistas 

apontaram para alguns eixos temáticos preliminares. Um deles diz respeito aos 

processos de mobilização subjetiva, reconhecimento e ressonância simbólica. Todas as 

entrevistas apontaram para uma paixão pelo trabalho como artista e como artista de rua. 

Eles revelaram que, apesar das dificuldades, sentiam-se realizados por poder fazer o que 

gostam e por sentirem-se reconhecidos. São condições importantes para a ressonância 

simbólica: a escolha do ofício, a participação na concepção da tarefa e a dimensão do 

coletivo e da dinâmica do reconhecimento no trabalho. Todas essas condições parecem 

estar reunidas no trabalho dos artistas que integraram essa pesquisa. Eles escolheram 

esse trabalho, planejam e organizam as suas atividades de forma coletiva e relatam que, 

na maior parte das vezes, se sentem reconhecidos pelo público que os assiste. A 

mobilização subjetiva aparece quando, mesmo diante de prescrições limitadores e 

coibições da empresa MetrôRio, os artistas produzem modos de enfrentamento coletivo 

afim de transformar o espaço de trabalho. Nesse sentido, mesmo num cenário de 

vulnerabilidade e violência em decorrência dos inúmeros atritos com a empresa que 

administra o metrô no Rio de Janeiro, os artistas, de modo geral, não trocariam seu 

trabalho por outro e buscam criar outros espaços e coletivos para formular novos 

prescritos e formas de trabalhar que atendam às exigências do real do trabalho.  
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O PSICÓLOGO E OS PROGRAMAS DE VALORIZAÇAÕ DO SERVIDOR: A 

CONSTRUÇÃO DE UM LUGAR 

 

 

Marjorie Gesimila de Oliveira Vieira - Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (TJ-MT) 

 

 

O presente trabalho aborda algumas reflexões sobre os serviços de psicologia no 

Programa Bem Viver do poder judiciário do mato grosso e na comarca de Chapada dos 

Guimarães - MT. A iniciativa do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso em 

desenvolver o Programa Bem Viver - PBV surge no contexto institucional como uma 

proposta de reconhecimento e valorização do servidor do Poder Judiciário do Estado de 

forma contínua e organizada por profissionais de Psicologia, Fisioterapia e 

Enfermagem. O primeiro desafio encontrado no desenvolvimento das atribuições do 

profissional de Psicologia foi e é o de direcionar as atividades dentro de um provimento 

muito amplo e com a prevalência de um fazer psicológico voltado prioritariamente às 

questões relacionadas a subjetividade individual que aos coletivos de trabalho. Método: 

As abordagens da Psicodinâmica do Trabalho – PDT, Ergonomia da Atividade aplicada 

a Qualidade de Vida no Trabalho têm orientado as ações de Psicologia e atribuído um 

caráter de criticidade ao papel dos profissionais de Psicologia dentro de Programas. 

Dentro da Proposta da PDT temos nos utilizado dos espaços de fala compartilhada a fim 

de potencializar a mobilização coletiva através do compartilhamento de experiências, 

sentimentos e percepções e também na abordagem da Ergonomia da Atividade aplicada 

a QVT o uso de questionários abreviados, geralmente de cunho qualitativos, inspirados 

em inventários de QVT para identificar a partir da percepção dos próprios trabalhadores 

quais as principais fontes geradoras de bem-estar e mal-estar no trabalho, avaliando a 

qualidade das relações interpessoais e seus impactos. Resultados A participação 

voluntária dos trabalhadores nos grupos de intervenção, ao meu ver, é um dado que 

expressa o desejo pela construção de novos modos de ser e estar no Trabalho. É 

possível perceber que os coletivos de trabalho têm ocupado mais a cena através de 

estratégias de mobilização coletiva, como o uso da inteligência prática e da cooperação 

na tentativa da melhoria das condições de trabalho, tanto no que diz respeito aos 

aspectos físicos e estruturais do ambiente quanto à promoção de um ambiente mais 

humano e menos mecanicista que vem possibilitando um diálogo entre o desejo dos 

trabalhadores e as exigências da organização. Discussão O modelo de intervenção para 

o trabalho permite considerar que a fala espontânea é rica e repleta de significados. As 

intervenções em grupo têm sido uma importante ferramenta para a mobilização 

subjetiva, permitindo aos servidores um espaço público de discussão por meio do qual 

eles expressam suas dificuldades e transformam vivências individuais em reflexões 

coletivas. Desta forma, a construção de um espaço de fala e deliberações tem mostrado 

que a troca de experiências e dificuldades favorece o uso de estratégias coletivas para a 

solução de conflitos que surgem no confronto com o real do trabalho. Dentro da PDT 

entendo que aprofundar ações que caminhem na direção da clínica da cooperação pode 
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gerar subsídios para criação de políticas e programas que seja efetivamente importante 

para as relações de Trabalho. Considerações Finais A grande complexidade desse 

trabalho se dá primeiro por mostrar que intervir efetivamente no mundo das 

organizações é algo complexo, principalmente pela presença marcante de relações 

hierarquizadas marcadas pelo poder e dominação. Além disso, a Psicologia ainda não se 

apropriou de um lugar dentro das Organizações além dos tradicionais ligados aos 

setores de Recursos Humanos. A Clínica do Trabalho ainda se mostra um caminho que 

exige alta dose de desbravamento. Existem ainda os dilemas éticos representados de um 

lado pelas expectativas que a organização para qual trabalhamos têm em relação ao 

nosso papel e o risco dos profissionais que optam por práticas contra hegemônicas.  
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3.2 PÔSTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

262 

 

A COOPERAÇÃO E O TRABALHO DOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO 

SAMU 

 

 

Yana Thamires Mendes Felix - Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) 

Anísio José Da Silva Araújo - Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) 

Marissol Lopes Soares - Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) 

Flávia Marcelly De Sousa Mendes Da Silva - Universidade Federal Da Paraíba 

(UFPB) 

Wilza Karla Dos Santos Leite - Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) 

 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), possui uma função social de 

extrema importância, além de ser uma das portas de entrada para o Sistema Único de 

Saúde (SUS). Esse serviço trata de situações onde a violência social se mostra com 

muita evidência e que exigem uma intensa mobilização por parte dos profissionais em 

cada atendimento. Diante disso, em um primeiro estudo realizado junto aos técnicos de 

enfermagem, a cooperação emergiu significativamente no discurso desses trabalhadores, 

o que motivou a realização do presente estudo, no qual a cooperação constitui a 

categoria central. Como base teórica foi utilizada a Psicodinâmica do Trabalho. A 

pesquisa se caracteriza como qualitativa e a composição da amostra investigada foi de 

30 Técnicos em Enfermagem do SAMU, selecionados por conveniência. Para a coleta 

de dados, utilizou-se entrevistas individuais semiestruturadas e a técnica de análise 

indireta da atividade denominada “Instruções ao Sósia”. Para tratamento dos dados, 

recorreu-se a Análise de Conteúdo Temática. Quanto aos resultados, destacou-se que a 

cooperação é determinante para o funcionamento do SAMU, em especial, entre os 

profissionais que compõem as equipes de rua, que levam nas ambulâncias/motolâncias 

socorro aos usuários em vias públicas e privadas. A capacidade de trabalhar junto, de 

forma coordenada, com fluidez e fazendo as escolhas pertinentes, permitem os melhores 

resultados em termos de eficiência e eficácia nos atendimentos. Assim, a cooperação 

perpassa diversos momentos do serviço: na entrada de um novo colega e sua 

familiarização com a atividade; durante as ações de rua; nos momentos de espera pelas 

ocorrências e em situações de informalidade. Os profissionais criam vínculos que 

ultrapassam o local de trabalho, considerando seus colegas como uma segunda família., 

preocupam-se em estar prontos para o trabalho já no dia anterior ao plantão, 

organizando seus materiais de modo a evitar que a equipe em serviço não ultrapasse seu 

horário de trabalho. Preocupam-se em dar uma mútua cobertura quando necessário e 

valorizam o papel de cada um para o sucesso do serviço em geral. Além disso, nos 

atendimentos, embora exista uma hierarquia, esta tende de aliviar suas demarcações 

rígidas diante de algumas situações, especialmente as de maior gravidade e que exigem 

mais agilidade. A cooperação também surgiu na informalidade, nos momentos de 

descanso, onde os profissionais trocam conhecimentos e confidências, fazem escolhas e 

tomam atitudes considerando o bem-estar coletivo. Fica evidente, portanto que a 

cooperação permeia o SAMU em sua globalidade e que ela é de fato a base do serviço. 
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Com os resultados encontrados, espera-se contribuir para a produção de conhecimentos 

sobre a cooperação, seu papel na saúde mental dos trabalhadores, os benefícios que para 

o trabalho e para a organização SAMU. 
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O TRABALHO DOCENTE NO ENSINO MÉDIO PRIVADO: USOS DE SI 

 

 

Bruno Borges - Universidade Federal de Goiás (UFG) 

 

 

INTRODUÇÃO: O sistema educacional brasileiro teve grande crescimento recente, fato 

que implicou na expansão da rede privada e do número de docentes trabalhando nela. 

Torna-se necessária uma análise da docência quando realizada nesse tipo de 

organização e, sobretudo, nas escolas de nível médio, pois sobre essas os estudos são 

bastante escassos. Outra questão é que o trabalho docente tem sido abordado numa 

perspectiva extremamente abstrata, além da pressuposição de que cada sujeito ou 

coletivo apenas cumpre as regras prescritas ou as normas antecedentes. 

METODOLOGIA: O estudo faz uso de uma ferramenta metodológica que procura 

aproximar o conhecimento da experiência: o dispositivo dinâmico a três polos (DD3P). 

O pesquisador está munido de seus conceitos e conhecimentos e os trabalhadores são o 

centro das renormalizações ocorridas no aqui e agora de suas atividades. O encontro 

entre o conhecimento e a experiência permite um trabalho compartilhado em que 

pesquisador e pesquisados produzem um novo conhecimento. O estudo é de tipo 

qualitativo e foca professores e professoras que atuam ou atuaram em diferentes escolas 

privadas de ensino médio na região do Triângulo Mineiro por pelo menos cinco anos. A 

coleta de dados está sendo realizada por meio da técnica de entrevistas semiestruturadas 

com o uso de gravador de áudio. DISCUSSÕES E RESULTADOS ESPERADOS: As 

situações de trabalho portam dimensões extremamente enigmáticas ou menos visíveis. 

Se quisermos compreender melhor o trabalho ou nos aproximar de forma mais efetiva 

do que de fato ocorre nas situações de trabalho, a perspectiva ergológica nos convida a 

estudá-las sob o ponto de vista da atividade. A Ergologia pressupõe que na atividade do 

trabalho existe um lado visível e uma penumbra – um lado menos visível ou invisível – 

que é imprescritível e incapturável, restando-nos apenas a possibilidade de uma 

aproximação que somente pode ocorrer junto com os trabalhadores. Entre as normas 

antecedentes – os procedimentos determinados aprioristicamente – e o trabalho real de 

cada indivíduo ou coletivo, existe uma distância que é o lugar dramático de um debate 

de normas, de um retrabalho, do burlar a norma, das renormatizações e, claro, de uma 

singularização, pois que toda atividade carrega uma marca pessoal do ser que a realiza. 

Sob a ambição de conhecer melhor o que se passa nas situações reais de trabalho no 

âmbito das instituições privadas de ensino médio, o estudo se propõe a realizar uma 

aproximação mais efetiva das formas como os professores e professoras gerem o seu 

trabalho no aqui e agora de suas atividades supondo que os interesses empresariais 

causam inflexões relevantes nos objetivos educacionais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A perspectiva ergológica, ao convocar várias ciências para analisar as situações de 

trabalho, ao propor investigar o trabalho do ponto de vista da atividade, ajuda em muito 

na tarefa, já assumida por outros pensadores, de restituir ao sujeito humano – pelo 

menos no âmbito da produção de conhecimentos – a sua humanidade ofuscada ou 

omitida por algumas outras abordagens. Nesse sentido ela se torna extremamente 
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oportuna para as investigações sobre o trabalho humano em geral e sobre o trabalho 

docente em particular.  
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RECONHECIMENTO E IDENTIDADE NO TRABALHO COOPERADO EM 

SISTEMA PRISIONAL DO DF 

 

 

Arij Mohamad Radwan Omar Chabrawi – Universidade de Brasília (UnB) 

Ana Magnólia Mendes – Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

A Psicodinâmica do Trabalho (PdT) reflete uma análise crítica sobre o trabalho 

contemporâneo, permitindo identificar e avaliar a mobilização subjetiva (MB) - as 

estratégias de defesa capazes de restaurar o prazer no trabalho -, a ocorrência real de 

cooperação e, principalmente, o reconhecimento dos pares e da sociedade frente ao 

trabalho desempenhado. A cooperativa “Um Sonho de Liberdade” é uma das poucas 

iniciativas identificadas no DF em buscar alternativas à inclusão produtiva e social de 

detentos e ex-detentos do sistema prisional do DF. Tendo em vista que o a MB está 

ligada diretamente à possibilidade de sucesso e reconhecimento no trabalho, a proposta 

de pesquisa será investigar o trabalho real e prescrito, a mobilização subjetiva, e as 

formas de reconhecimento na cooperativa como forma de analisar o trabalho em uma 

organização com este perfil. No contexto de exploração e dessubjetivação do indivíduo 

pela via do trabalho, a economia solidária surge como uma alternativa ao modo de 

produção vigente. Contudo, a experiência dos empreendimentos de economia solidária 

tem demonstrado ser difícil promover a cooperação, haja vista a impossibilidade de 

cumpri-la como algo imposto ou prescrito. Neste aspecto, a Psicodinâmica do Trabalho 

assume papel fundamental por aportar a cooperação como elemento fundamental à 

consecução do trabalho prescrito ao real, permitindo a emancipação social e econômica 

do sujeito, bem como seu empoderamento. Com isso, a pesquisa analisou a 

psicodinâmica do trabalho cooperado de detentos em regime semiaberto, associados a 

uma cooperativa brasiliense de reciclagem de resíduos de construção. Nesse cenário, a 

PdT foi empregada como objeto de estudo e como abordagem teórico-metodológica. 

Foi realizada a pré-pesquisa, visita de campo e três sessões de discussão com os 

trabalhadores, restando a realização de outras duas. Como resultados e implicações 

derivadas da pesquisa, prevê-se: ampliar o conhecimento sobre o trabalho cooperado 

sob a perspectiva da PdT, elucidar a relação entre o trabalho cooperado, reconhecimento 

e a constituição de identidade profissional, e contribuir para a formulação de políticas 

públicas de inclusão social e produtiva de egressos do sistema prisional brasileiro. 
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4. EIXO TEMÁTICO: VIOLÊNCIA 

E ASSÉDIO MORAL NO 

TRABALHO 

 
 

 

 

 

 

 

4.1 COMUNICAÇÃO ORAL 
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ASSÉDIO MORAL NUMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 

 

 

Hélcia Daniel da Silva - Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Kátia Barbosa Macêdo - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 

 

 

Este artigo tem como objetivo analisar o assédio moral sofrido por professores em 

uma Instituição privada de ensino na região metropolitana do Estado de Goiás. 

Utiliza-se a abordagem teórico e metodológica da clínica psicodinâmica do trabalho, 

que aborda a ênfase da centralidade do trabalho vista num importante fator de 

constituição psíquica do indivíduo e a mobilização subjetiva desse sujeito a partir de 

suas relações no trabalho. Ou seja, se trata de um estudo sobre assédio moral 

organizacional. O assédio moral é uma conduta abusiva, manifestada em 

comportamentos, palavras e ações que podem trazer efeitos negativos no psicológico 

do sujeito tais como efeitos físicos gerando adoecimento colocando seu emprego e o 

próprio ambiente de trabalho em perigo. Assim, analisa-se as vivências do sofrimento 

causadas pelo assédio moral num grupo de professores de uma rede privada de 

ensino, é composto um grupo de 5 professores sob graduações variadas. 

(Metodologia). Foram elaboradas questões norteadoras sobre as categorias da 

psicodinâmica e clínica do trabalho evidenciando a mobilização subjetiva e o assédio 

moral como o elemento central do estudo, Em seguida, foi feita a clínica em 

psicodinâmica, numa totalidade de 4 sessões (uma por semana) em espaço de 40 

minutos em dias e horários variados. Como resultado, foram evidenciados a 

presença do assédio moral e suas consequências negativas, tais como o adoecimento, 

o afastamento do trabalho, demissões injustas e condições psicológicas agravantes em 

determinados participantes, o que se percebeu também, foi que a organização do 

trabalho, metas e resultados exigidos, envolvendo sobrecarga, pressão sobre 

resultados entre outros, agravam sobremaneira a presença na condição do assédio 

moral no grupo, em relação a clínica, ficou evidente a importância desse espaço para 

que os participantes, por meio da fala e do ambiente propício, possam expressar suas 

vivências acarretando um alívio e uma melhoria de vida no trabalho aos mesmos. 
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ASSÉDIO MORAL COMO MODELO DE GESTÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

Vanderléia de Lurdes Dal Castel Schlindwein - Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) 

 

 

A nova lógica implementada no setor público nos últimos anos, com foco na excelência 

dos procedimentos para avaliação dos processos e atendimento ao usuário/cidadão, 

trouxe formas de sofrimento escamoteadas na organização do trabalho, mas não menos 

graves e visíveis. Neste sentido, o estudo tem como objetivo desvelar os novos 

mecanismos de gestão da administração pública contemporânea: a utilização do assédio 

moral como instrumento de gestão. As mudanças em cena são baseadas na excelência e 

produtividade, engajam todos os trabalhadores aos valores e interesses da instituição, 

por meio das normas, metas, sistemas de controle e avaliações dos processos. O estudo, 

de caráter qualitativo, baseou-se em cinco depoimentos de trabalhadores que tiveram 

histórias de afastamento no trabalho por transtornos mentais e comportamentais e duas 

entrevistas com gestores de uma instituição pública. As entrevistas, agrupadas em 

categorias, foram interpretadas com base na análise temática de Bardin (2011). Como 

procedimento ético, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido/TCLE, bem como o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da universidade. Como análise, as entrevistas foram interpretadas com base na análise 

temática. Observou-se que as mudanças organizacionais na instituição resultaram em 

avanço tecnológico e introduziram metas de qualidade total; no entanto, tiveram 

impacto na subjetividade e no próprio corpo do trabalhador, limitando a autonomia e o 

reconhecimento no trabalho e tornando-se fonte de mal-estar, sofrimento psíquico e 

adoecimento no trabalho. Conclui-se que as novas ferramentas de gestão impõem uma 

violência simbólica, difusa e gradual, submete os trabalhadores voluntariamente à nova 

ordem de gerenciamento. 
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ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO: O CASO DE UMA SERVIDORA 

PÚBLICA FEDERAL 

 

 

Letícia Dos Santos Brito – Universidade Federal Do Tocantins (UFT) 

Liliam Deisy Ghizoni – Universidade Federal Do Tocantins (UFT) 

Thaís Moura Monteiro – Universidade Federal Do Tocantins (UFT) e Centro 

Universitário Luterano De Palmas (CEULP/ULBRA) 

 

 

A violência no contexto laboral envolve não somente o comportamento físico, mas 

também o psicológico. O assédio moral é uma das manipulações psicológicas existentes 

no mundo do trabalho, caracterizado pelas formas de violência que destroem as relações 

de trabalho, adoecem os sujeitos, causando danos à saúde física e/ou psíquica. Nesse 

sentido, o presente estudo buscou descrever as formas de violências psicológicas 

advindas das relações de trabalho por meio da investigação de uma experiência concreta 

vivenciada por uma servidora pública federal. Como base teórica, os principais temas 

utilizados foram violência no trabalho; violência psicológica; assédio moral e trabalho. 

O método utilizado foi um estudo de caso único, de caráter qualitativo descritivo. Para a 

coleta de dados, realizou-se uma entrevista formal semiestruturada, a qual ocorreu por 

intermédio do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), local 

onde realizou-se o agendamento e a entrevista. A entrevista foi gravada, com 

consentimento da participante, posteriormente foi transcrita. A técnica utilizada foi a 

análise de conteúdo, realizou-se uma pré-análise, com leitura flutuante, organização e 

preparação dos dados. Em seguida, procedeu a exploração do material. Foram 

identificadas as diferentes formas de violência psicológica sofrida pela participante, 

categorizadas quanto: 1) Trajetória profissional; 2) Formas de violência sofridas pela 

servidora; 3) Fatores do ambiente de trabalho no órgão público que contribuíram para a 

ocorrência da violência. Apesar do assédio moral ser um fenômeno multicausal e 

impossível de apontar uma única causa, foram verificadas algumas condições 

ambientais do trabalho que colaboraram para surgimento deste fenômeno, tais como: a) 

uma gestão que desvaloriza os servidores efetivos do órgão; b) o perfil da chefe 

superior; c) o clima e o desgaste da relação com os colegas; d) o tipo de atividade 

desenvolvida pelo órgão; e) a impunidade do assediador e as consequências na vida da 

servidora. Após a constatação dos elementos típicos de assédio moral presentes no 

relato (a frequência; a duração do tempo; a intencionalidade; o isolamento; bem como 

os comportamentos abusivos que geram sofrimento e causam danos à vítima), foi 

possível confirmar a hipótese da servidora no que se refere ao tipo de violência 

psicológica sofrida. Desse modo, infere-se que o sofrimento da vítima é fruto do 

somatório de inúmeras humilhações experienciadas por um longo período de tempo, as 

quais causaram danos à saúde da participante. Sobre os efeitos nocivos dessa violência 

psicológica, têm-se o surgimento dos sintomas depressivos e o uso de medicamentos, os 

quais desencadearam o afastamento do trabalho. Por fim, verificou-se que diante das 

manifestações de assédio moral vivenciadas, a servidora não obteve nenhum apoio e/ou 
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auxílio do órgão e nem do sindicato, o que evidencia que este tipo de manipulação 

psicológica presente no mundo do trabalho ainda é velada pelas organizações e 

instituições responsáveis.  
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IMPACTOS NA SAÚDE DAS TESTEMUNHAS DE ASSÉDIO MORAL NO 

TRABALHO 

 

 

Adriana Machado Pooli - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Patricia Henrich - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Loren Aita - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Vanessa Rissi - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Janine Kieling Monteiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

 

 

INTRODUÇÃO: Os estudos sobre Assédio Moral (AM) no trabalho têm se 

intensificado. Trata-se de um processo grave e extremo de violência psicológica, que 

impacta na vida e na saúde do trabalhador, nas organizações e na sociedade. Quanto ao 

sujeito diretamente envolvido, estudos revelam que ser alvo de atos hostis no trabalho 

pode acarretar transtornos psicopatológicos, sintomas psicossomáticos e 

comportamentais. As repercussões alcançam a família, prejudicando a coesão familiar. 

Relativamente à organização, verifica-se redução da capacidade produtiva e da eficácia 

dos grupos, aumento do absenteísmo, de acidentes no trabalho da rotatividade, dos 

custos com processos judiciais, e prejuízos para a imagem da empresa. As testemunhas 

dos atos hostis também podem experienciar sentimentos degradantes, de injustiça e 

insatisfação, situação que também repercute negativamente no ambiente de trabalho. 

Estudos sobre esse tema são escassos. OBJETIVO: Conhecer os impactos na saúde de 

trabalhadores que testemunharam o Assédio Moral no grupo de trabalho em uma 

instituição judiciária. MÉTODO: estudo quantitativo, transversal, descritivo. A amostra, 

do tipo não probabilística, contemplou 48 servidores públicos. Os dados foram obtidos 

através de questionário biossociodemográfico e laboral, e do Questionário de Atos 

Negativos (QAN). Foi realizada análise descritiva dos dados. RESULTADOS: Os 

resultados apontaram que 58,3% dos trabalhadores que presenciaram atos de AM 

atribuíram ao trabalho algum problema de saúde; 30,2% tiveram que se afastar por esse 

motivo; 34,9% dos participantes iniciou tratamento em saúde mental neste período; 

47,2% fez uso de medicamentos, sendo que 64,6% referiram-se a ansiolíticos e 

antidepressivos. Os sintomas físicos mais citados foram dores de coluna, problemas 

digestivos, dor de cabeça, dores musculares, hipertensão; como sintomas 

emocionais/mentais ansiedade, depressão, estresse e angústia. Questionados acerca do 

modo como as situações de assédio moral repercutiram nas testemunhas/observadores, 

foram citadas reações como “mal-estar, sensação de impotência, tristeza, raiva, 

indignação”. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: presenciar atos de AM no local de trabalho 

está associado a danos à saúde, ensejar busca por tratamento em saúde mental, bem 

como acarretar a necessidade de utilização de remédios psiquiátricos. Embora não 

diretamente assediada, as testemunhas também são afetadas pelos comportamentos 

agressivos e hostis destinados ao trabalhador-alvo. Trata-se de assédio “passivo”. 

Diante da multidimensionalidade do AM no Trabalho são necessárias diversificadas 

intervenções em prol da prevenção e promoção de um ambiente laboral saudável. A 
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gestão da organização deve adotar políticas e posicionamento institucional formal 

contra práticas de assédio, em diversos níveis. Cabem ações como formação de 

gestores, debates, oficinas, comitês multiprofissionais para apurar fatos, dar respostas 

aos trabalhadores destas práticas, fiscalização o cumprimento de códigos de ética, 

desenvolvimento de mecanismos de acolhimento para quem adoeceu devido à violência 

psicológica, criação de instâncias de mediação das relações interpessoais, 

desenvolvimento da cultura do respeito, com gestores personificando valores éticos. 

Impõe-se a adoção de política explícita de “tolerância zero” a qualquer tipo de violência 

nas relações sociolaborais e ainda pensar em práticas que restituam a autonomia, a 

amizade, a ajuda mútua, a generosidade, o reconhecimento ao saber-fazer, os laços de 

camaradagem entre os coletivos de trabalho.  
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ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO E ESTRATÉGIAS DE MEDIAÇÃO DO 

SOFRIMENTO PSÍQUICO 

 

 

Grace Oliveira dos Santos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Adriana Machado Pooli - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Cláudia Reis Flores - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Luciana Gisele Brum - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Janine Kieling Monteiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

 

 

Entende-se por assédio moral (AM) no trabalho uma conduta agressiva e abusiva, 

ocorrendo de forma sistemática e recorrente, que visa causar humilhação em suas 

vítimas, ocasionando danos psicológicos e físicos. Conforme a Psicodinâmica do 

Trabalho (PdT), os trabalhadores necessitam de estratégias de mediação (estratégias 

defensivas e estratégias de enfrentamento) para que possam se proteger do sofrimento 

psíquico ou transformá-lo em prazer. As estratégias defensivas são recursos individuais 

ou coletivos utilizados para minimizar ou negar as situações geradoras de sofrimento, 

mas sem a modificação da sua causa, o que pode levar à alienação no trabalho. Já as 

estratégias de enfrentamento se configuram como um modo de resistência, se utilizando, 

a partir do engajamento da inteligência prática para a modificação da organização do 

trabalho e conquista do prazer. Elas também se constituem como um tipo de 

mobilização subjetiva, sendo potencializadas por meio dos espaços de discussão, da 

cooperação e do reconhecimento. Esse estudo teve como objetivo identificar as 

estratégias de mediação utilizadas por servidores públicos diante do assédio moral no 

trabalho em uma instituição judiciária no Rio Grande do Sul. Para tanto, foram 

entrevistados oito servidores públicos que foram vítimas de assédio moral no trabalho. 

O AM foi identificado através das respostas do Questionário de Atos Negativos, 

aplicado em etapa anterior da pesquisa. O material das entrevistas foi tratado a partir da 

análise de conteúdo, utilizando juízes na sua categorização. Nos resultados foram 

identificadas estratégias defensivas individuais e coletivas nas falas dos participantes, 

tais como: a negação do AM, a racionalização, a normose diante das práticas abusivas 

vivenciadas no trabalho; e o “pacto de silêncio”, no qual os servidores referem que não 

podem falar acerca das situações constrangedoras ocorridas no trabalho. Também foi 

identificado o uso de estratégias de enfrentamento nas vítimas de AM, como o apoio 

entre os pares para a finalização das tarefas dentro do prazo determinado pela gestão. 

Através da cooperação, houve o enfrentamento de uma situação geradora de sofrimento 

psíquico no trabalho e a possibilidade de transformação do trabalho real. Dessa forma, 

como aponta a literatura, observou-se que a gestão da organização do trabalho segue o 

cumprimento de metas abusivas e prazos curtos, incentivando a competitividade e o 

individualismo. Isto dificulta o uso da mobilização subjetiva e da cooperação para 

possibilitar a transformação do sofrimento em prazer neste contexto de trabalho. A 

ineficiência das estratégias defensivas também foi observada em grande parte dos 

servidores que vivenciaram o assédio, através de relatos de grande sofrimento 
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psicológico, a presença de depressão, transtorno do pânico e outros distúrbios 

psiquiátricos. Nestes casos, a busca por tratamento psiquiátrico e psicológico individual 

foi a principal ação utilizada. A partir disso, destaca-se a necessidade de ações, por parte 

da organização, tanto na prevenção como no combate ao AM, tais como: levantamento 

institucional de informações sobre o tema, abertura de canais de comunicação e 

denúncia para os trabalhadores, fortalecimento da cooperação e do coletivo de trabalho 

e maior acessibilidade aos serviços de saúde, incluindo a Psicologia, para proporcionar 

acolhimento e acompanhamento na instituição e fora dela. 
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A BANALIZAÇÃO DE SITUAÇÕES DE ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO 

EM TRABALHADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO 

 

 

Júlia Gonçalves - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Suzana da Rosa Tolfo - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Leonor María Cantera Espinosa - Universidade Autônoma da Barcelona (UAB) 

 

 

As transformações ocorridas no contexto do trabalho tornaram-no, muitas vezes, 

propício a situações de violências, dentre elas o assédio moral. Este fenômeno é um 

processo, em que comportamentos abusivos, repetidos e frequentes, geram implicações 

e sofrimento ao alvo e ao seu ambiente. Neste estudo buscou-se observar o dia-a-dia do 

trabalho de trabalhadores de transporte coletivo urbano de uma capital da região sul do 

Brasil e identificar situações características de assédio moral. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, em que foram realizadas e registradas, em diário de campo, observações nos 

locais de trabalho (aprovação no comitê de ética número: 1.789.878). Utilizou-se a 

Psicodinâmica do trabalho como abordagem teórica. Ao realizar-se as observações 

tornou-se evidente a organização do trabalho, que ocorre em locais que perpassam os 

limites físicos das empresas de transporte coletivo, tais como garagens, terminais de 

integração e no deslocamento da própria linha (no transito). As cobranças e vigilância 

ficam, geralmente, a cargo de fiscais que permanecem nos terminais e controlam e 

definem os processos de trabalho. Destacou-se o processo de naturalização, e mesmo 

banalização, das formas de tratamento e relacionamento entre os próprios trabalhadores. 

Brincadeiras, apelidos, chacotas e destratos são entendidos como naturais e repetidos 

frequentemente. Os temas dessas „gozações‟ giram em torno da orientação sexual (não 

necessariamente escolhida pelo alvo, mas intuída pelos colegas) e sobre questões da 

vida pessoal (tais como, preferências, casamento e relacionamentos íntimos). Estas 

formas de tratamento se sustentam, naturalizam e permitem relações de desigualdade e 

abuso invisível, mesmo que se tenha casos mais claros de assédio, tais como a exclusão 

de membros que não aceitam ou não participam diretamente dessas formar de 

relacionar-se. Para a Psicodinâmica do trabalho pode-se identificar três grupos de 

patologias sociais: da sobrecarga no trabalho, da servidão voluntária e da violência 

(Mendes, 2007). Neste terceiro grupo encontra-se o assédio moral no trabalho, em que 

se observa práticas agressivas (Ferreira, 2007; Mendes, 2007). A base dessas formas de 

relacionamento está na solidão que é provocada pela desestruturação do coletivo e 

influencia o uso de defesas e práticas desleais com os colegas. O assédio moral no 

trabalho, muitas vezes, associa-se ao medo e ao sofrimento que as novas formas de 

contratação, muitas vezes precárias, e a flexibilidade do trabalho geram aos 

trabalhadores, fazendo com que esses reproduzam a banalização da injustiça no trabalho 

e até mesmo, colaborarem com ela (Dejours, 2007). Somado a isso, o atual contexto 

sociocultural mostra-se tolerante e indiferente, as pessoas envolvidas preferem não 

enxergar ou banalizar a violência (Hirigoyen, 2008). Especificamente no contexto 

observado encontrou-se a banalização das formas de tratamento ofensivas, humilhantes 
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e constrangedoras entre os trabalhadores. Essa naturalização pode ser compreendida 

como uma estratégia de defesa em consequência da desestruturação do coletivo, da 

solidariedade e da confiança. Não há escolha em participar ou não, pois essa é a forma 

de funcionamento do grupo frente as situações do dia a dia de trabalho. O assédio moral 

nesse contexto transcende os discursos dos grupos ou das pessoas, e mostra-se inserido 

na cultura que o aceita e mesmo o normaliza.  
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NEAVT: UMA EXPERIÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NO 

TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

Antônio Paulo Pinheiro Lima - Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) 

Ozanira Ferreira da Costa - Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) 

 

 

Este trabalho almeja compartilhar uma experiência de enfrentamento da violência no 

trabalho no serviço público. A equipe responsável pela experiência percebeu, a partir de 

atendimentos a servidores e equipes do poder legislativo local, a necessidade de uma 

instância especializada para o acolhimento de demandas relacionadas à violência no 

trabalho. Surgiu então o Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho - 

Neavt, composto por psicólogos e assistentes sociais do quadro efetivo do Órgão, 

legitimados institucionalmente. O Neavt atua de forma socioeducativa e preventiva, no 

atendimento aos servidores envolvidos em situação de violência no trabalho. Seus 

principais referenciais teóricos são a psicodinâmica do trabalho e a literatura científica 

sobre mediação de conflitos, (compreendida como a resolução pacífica de conflitos 

mediante colaboração entre as partes e a presença de um mediador imparcial); a 

comunicação não-violenta (que prioriza a solução do conflito com o diálogo entre as 

partes, empoderando-as); a cultura de paz (definida pela UNESCO como compromisso 

de promover e vivenciar o respeito a vida e dignidade dos sujeitos sem discriminação ou 

preconceito, rejeitando qualquer forma de violência). Método: Os eixos de atuação do 

Neavt são: disseminação de informações sobre violência no trabalho (seminários, 

informativos impressos, vídeos); mediação de conflitos; oficinas com gestores e 

equipes; acolhimento e atendimento psicossocial; orientações aos sujeitos envolvidos 

em situações de violência no trabalho. Resultados Em dez anos, o Neavt atingiu os 

seguintes resultados: mobilização de servidores e gestores acerca da violência no 

trabalho, ampliando a discussão referente ao tema; mediação de dezenas de conflitos, 

com alto índice de sucesso nos acordos construídos colaborativamente; melhora nos 

processos de comunicação entre equipes e gestores, por meio de oficinas de 

desenvolvimento; centenas de atendimentos psicossociais, com o foco no acolhimento, 

esclarecimento e fortalecimento dos sujeitos envolvidos; articulação com órgãos 

públicos e privados para compartilhamento de estratégias de enfrentamento da violência 

no trabalho. Discussão O Neavt, apesar dos desafios no enfrentamento da violência no 

trabalho, obteve êxitos. A temática da violência é, frequentemente, tratada com 

reticência nos contextos de trabalho; as campanhas informativas trouxeram o tema à 

baila e permitiram o compartilhamento de experiências em espaços públicos de 

discussão. As mediações de conflito foram bem-sucedidas, segundo devolutiva dos 

participantes. Houve, entretanto, situações em que uma ou outra parte se recusou a 

participar da mediação, o que foi respeitado, considerando o princípio da voluntariedade 

e do protagonismo dos sujeitos. Nesses casos, os servidores foram encaminhados para 

atendimento clínico e para instâncias de restituição de direitos. Os servidores atendidos 

receberam suporte para enfrentar os danos causados pelas situações de violência. A 
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articulação institucional com outras equipes psicossociais foi fundamental, pois 

proporcionou troca de experiências e teceu rede de solidariedade e parceria entre os 

profissionais. Conclusão A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que o Neavt é 

uma experiência bem-sucedida no enfrentamento da violência no trabalho no serviço 

público. Como passos futuros, destacam-se: pesquisa sobre incidência de violência e 

avaliação de impacto do Neavt; ampliação das campanhas informativas; consolidação 

de rede de parceria institucional com outras equipes.  
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CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAIS DO PODER JUDICIÁRIO PARA A 

OCORRÊNCIA DO ASSÉDIO MORAL 

 

 

Janine Kieling Monteiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Cláudia Reis Flores - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões (URI/FW) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Laura Ravanello - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

Loiara Dahmer Zorzo Gonçalves - Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS) 

Vanessa Aquino Garcia - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

 

 

O assédio moral (AM) no trabalho é um tipo de violência psicológica, decorrente de 

relações sociais patológicas e da gestão no trabalho pautada na ideologia da excelência 

da pós-modernidade. As relações de poder abusivas e violentas são advindas de uma 

dimensão social que valoriza o ter em detrimento do ser, produzindo subjetividades em 

que competitividade e individualismo sobrepõem-se ao respeito, a relações éticas e à 

cooperação. O sistema capitalista vigente acomete os setores privados e públicos, 

caracterizado por relações de poder excessivamente verticalizadas, sedutoras e de 

servidão voluntária. Desta forma, há insuficientes espaços para reinvenção e reflexão no 

trabalho, mobilizando sofrimento patogênico e agravos à saúde do trabalhador. De 

acordo com referenciais da Psicodinâmica do Trabalho (PdT), da sociologia clínica e da 

psicanálise, as formas de sofrimento e as relações intersubjetivas têm se transformado 

ao longo dos tempos, revelando novas estratégias de defesa e novas patologias. Estas 

são pautadas na adaptação excessiva ao trabalho, na sobrecarga, na aceleração produtiva 

e na servidão voluntária, alienando os sujeitos, culminando na patologia da solidão. 

Esse estudo teve como objetivo caracterizar fatores que contribuíram para estabelecer 

relações aéticas e o AM, segundo a percepção de servidores que sofreram AM no Poder 

Judiciário no Rio Grande do Sul. Para tanto, foram entrevistados oito servidores 

públicos que foram vítimas de AM no trabalho, identificados através das respostas do 

Questionário de Atos Negativos, aplicado em etapa anterior da pesquisa. O material das 

entrevistas foi categorizado a partir da análise de conteúdo, com a utilização de juízes 

para a análise das narrativas. Nos resultados foram identificadas: organização do 

trabalho marcada pelo controle, autoritarismo, falta de empatia, burocracia e pressão por 

resultados; falta de critérios e capacitação para a gestão de pessoas, caracterizando uma 

gestão perversa e rígida. Foi evidenciado um regime de metas abusivo, opressivo e 

nocivo à saúde, com ameaças pelo não cumprimento das mesmas. Observou-se 

comportamentos de subserviência e servidão, com o uso de estratégias defensivas 

individuais como a negação e a racionalização para suportar as pressões e perversidade 

no trabalho. Também foram percebidos o uso de estratégias defensivas coletivas, como 

a banalização da injustiça e do mal, revelando patologias da solidão e do silêncio 

perante às situações de AM. Percebeu-se deficiência na comunicação, resultando na 

falta de canais de escuta e diálogo entre os trabalhadores, impulsionado a violência e 
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AM. Compreendeu-se que o sofrimento patogênico e a vivência do AM desencadearam 

adoecimento físico e psicológico, como ansiedade, depressão, transtorno do pânico e 

outras manifestações psiquiátricas e sociais, com uma lógica perversa em detrimento da 

cooperação e da ética no trabalho. A organização estudada não faz encaminhamentos 

para as situações de AM, sendo que a busca de tratamento psicológico e psiquiátrico 

ocorreu individualmente, contribuindo para o isolamento e a falta de cooperação no 

trabalho. Por conseguinte, entende-se a necessidade do poder judiciário desenvolver 

políticas de prevenção e combate ao AM, com fins de propiciar relações éticas e um 

convívio que viabilize maior comunicação genuína e cooperação, bem como menor 

aprisionamento e servidão, favorecendo a saúde. 
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A GESTÃO E O SOFRIMENTO DOS TRABALHADORES: O CASO DE 

ATENDENTES DE NUTRIÇÃO EM UM HOSPITAL PÚBLICO 

 

 

Maria do Carmo Baracho de Alencar - Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) 

Álvaro Roberto Crespo Merlo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

 

 

Introdução: Na busca pela sobrevivência, atendimento de seus desejos e a realização 

pessoal e profissional, os trabalhadores vêm se submetendo às imposições gerenciais, 

onde se misturam regras racionais, prescrições precisas e em geral irrealistas, entre 

outros. Na organização do poder e do trabalho nas empresas atuais, as atividades 

humanas são comumente relacionadas a indicadores numéricos e à uma cultura do alto 

desempenho. Esses modelos de gestão têm invadido os serviços públicos e geram em 

geral angústias, medo, inseguranças e vêm acometendo a saúde mental dos 

trabalhadores. Objetivo: Investigar sobre a prevalência de transtornos mentais comuns e 

compreender as repercussões dos modos gestão e de organização do trabalho na saúde 

mental de trabalhadores, no setor de Distribuição de alimentos e junto aos atendentes de 

nutrição de um Hospital Público. Métodos: O estudo está em andamento e contém duas 

etapas. (1) Investigação de dados sociodemográficos e sobre a prevalência de 

transtornos mentais comuns (TMC), através do instrumento Self Report Questionnaire 

SRQ-20, no setor de Distribuição de Alimentos, de um Hospital Público de grande 

porte, e junto aos atendentes de nutrição. (2) Convite voluntário e realização de 

entrevistas individuais com atendentes de nutrição deste setor, com base em um roteiro 

pré-elaborado, contendo questões acerca das vivências e sentimentos relacionados aos 

modos de organização do trabalho. A realização de entrevistas individuais se justificou 

em razão de especificidades deste estudo. As entrevistas estão sendo gravadas e 

transcritas na íntegra para análise de conteúdo, e com a análise do material e discussões 

sendo feitas a partir das fundamentações teóricas da Psicodinâmica do Trabalho- PDT. 

Resultados: Da etapa 1, participaram 113 atendentes de nutrição, correspondendo a 

cerca de 70% do total, sendo de ambos os gêneros, e maioria do gênero feminino; e 

destes 55 (48,6%) apresentaram transtornos mentais comuns, através do SRQ-20. Da 

etapa 2, das entrevistas, participaram até o momento cinco (5) atendentes, com idade de 

29 a 60 anos, do gênero feminino, escolaridade variando de ensino fundamental 

completo a superior incompleto, e tempo de atuação na profissão e no hospital variando 

de 3 a mais de dez anos. Os atendentes são supervisionados diretamente por técnicas de 

nutrição, e com a chefia superior de nutricionistas. Dos entrevistados, três (3) 

apresentaram transtornos mentais comum através do instrumento. Das entrevistas 

surgiram: uma chefia e supervisão rígidas e rigorosamente hierárquica, e com aumento 

constante de novas demandas e exigências, a falta de reconhecimento pelos esforços 

dispendidos pelos trabalhadores, diferenças nos relacionamentos junto aos atendentes, 

uma avaliação de desempenho individual gerando conflitos interpessoais e um 
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sentimento de descaso e injustiça, além de presença de violência moral, medo, 

ansiedade e sofrimento psíquico. Considerações parciais: Os resultados estão 

promovendo reflexões sobre a necessidade de se refletir sobre os atuais modos de gestão 

e de organização do trabalho, a fim de se evitar os processos de adoecimento mental dos 

trabalhadores.  
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A SAÚDE DO TRABALHADOR E O ASSÉDIO MORAL NO INSS 

 

 

Tatiana Reidel – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Natália Dória Da Costa – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Carmen Fosch –Sindicato Previdenciário do Rio Grande do Sul (SINDISPREV) 

Fabiane Konowaluk Santos Machado – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) 

 

 

Introdução O presente trabalho versa sobre a pesquisa que está sendo realizada (2016 -

2018) em parceria com Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e 

Previdência no Estado do Rio Grande do Sul, tendo como objeto de estudo o assédio 

moral e suas implicações na saúde dos trabalhadores públicos do Instituto Nacional do 

Seguro Social, com recorte na jurisdição da cidade de Porto Alegre. A pesquisa tem 

como objetivo geral entender como o assédio moral vem interferindo na saúde dos 

servidores do INSS, com a finalidade de verificar se o modelo de gestão implementado 

na instituição está diretamente relacionado com os agravos a que estão submetidos estes 

trabalhadores. Método Trata-se de uma pesquisa de abordagem mista, qualitativa 

quantitativa, de caráter exploratório-descritivo, em formato de estudo de caso coletivo, 

baseada na teoria social crítica, tendo como orientação o materialismo histórico-

dialético. Realizou-se também uma pesquisa bibliográfica em distintos bancos de dados 

como CAPES e SciELo bem como foi realizado um levantamento de trabalhos 

publicados no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais nos últimos quatro anos com 

vistas a adensar fundamentação sobre as categorias: assédio moral, saúde do 

trabalhador, INSS, Reestruturação Produtiva e Serviço Social. O projeto foi aprovado 

pelo CEP/UFRGS através do protocolo CAAE: 54413316.7.0000.5334 Os instrumentos 

utilizados foram: o SQR-20, utilizado em pesquisas para mensurar o sofrimento mental 

e satisfação no trabalho e o NAQ-R, utilizado internacionalmente em pesquisas sobre 

assédio moral no trabalho. Assim como foi implementado um grupo focal com a 

participação de servidores do INSS das agências da previdência social (APS) da região 

metropolitana de Porto Alegre. Até o momento os instrumentos foram aplicados nas 

cinco APSs de Porto Alegre. Atualmente os dados quantitativos estão em processo de 

análise e a pesquisa ampliou-se e será aplicada em todo estado do Rio Grande do Sul. 

Resultados, Discussão, Conclusão Os resultados parciais se referem aos dados 

qualitativos e evidenciam que o impacto das transformações ocorridas no mundo do 

trabalho, no serviço público e no INSS, com as tecnologias e as formas de gestão 

implementadas, promovem a incidência do assédio moral como uma prática 

institucionalizada, violência essa que, inserida no contexto capital versus trabalho, 

contribui para o adoecimento desses trabalhadores, requerendo a atuação do Sindicato 

com apoio da Universidade na garantia da efetivação dos direitos nas questões que 

envolvam a saúde do trabalhador.  
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ASSÉDIO MORAL: RELATOS DE TRABALHADORES DA INDÚSTRIA 

GRÁFICA 

 

 

Laura Gomes de Oliveira - Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Emilio Peres Facas - Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

O Assédio Moral é definido segundo Heloani (2004) por sua intencionalidade: conduta 

abusiva intencional em relação ao outro na tentativa de neutraliza-lo em termos de 

poder. Utiliza-se do enfraquecimento psíquico como processo disciplinador e 

despersonalificante. Cada indivíduo é produto e produtor de uma construção sócio 

histórica. Assim, a perversão moral que possibilita a prática de condutas abusivas e 

vexatórias, aliada a uma política social de hipercompetitividade, torna possível a 

instrumentalização do outro. Acredita-se que a desestruturação das relações sociais 

fornece o espaço social propício para o aparecimento de fenômenos como o Assédio 

Moral, visto que o indivíduo se encontra sem o apoio do coletivo para fortalecer-se e 

segue pautado pela dinâmica do mercado competitiva e alienadora. Assim, a presente 

pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação entre a desestruturação das relações 

sociais e a ocorrência de assédio moral em trabalhadores de indústria gráfica. Este 

projeto de pesquisa foi baseado em uma metodologia de caráter exploratório qualitativo. 

Foi efetivada com trabalhadores vinculados ao SINTIGRAF-GO, Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Goiás. A amostra será constituída de 

trabalhadores que procuram, de maneira espontânea, a instituição com a queixa do 

Assédio Moral. Até o momento foram realizadas 3 entrevistas individuais, mas o 

tamanho final da amostra será definido por saturação - isto é, a inclusão de novos 

participantes no estudo será suspensa quando a pesquisadora avaliar que os dados 

obtidos passam a se repetir. Como técnica de análise de dados, foi utilizada a Análise de 

Conteúdo Categorial Temática proposta por Bardin (1977), buscando agrupar temas 

recorrentes nas falas dos trabalhadores em categorias que permitirão a construção e 

interpretação dos dados coletados. Observa-se nos relatos dos trabalhadores da indústria 

gráfica uma rotina e organização do trabalho que favorece o fenômeno do assédio no dia 

a dia dos trabalhadores, em face a uma demanda de trabalho excessiva, ao medo do 

desemprego por um mercado que tem fragilizado a profissão, ao conflito com as chefias 

imediatas que ainda utilizam-se de métodos de gestão pautados na agressividade e à 

falta de processos cooperativos, que isola os indivíduos em suas funções e não permite 

que entendam comportamentos hostis e abusivos como práticas não aceitáveis no que 

diz respeito as relações de trabalho. Embora estes saibam sobre a temática do Assédio 

Moral, não conseguem enxergá-lo como prática constante do seu dia a dia. Em 

contrapartida, observou-se que em ambientes onde a interação e coletividade estão 

presentes entre os colegas de trabalho - em casos em que trabalham com uma mesma 

equipe há muitos anos - propiciam práticas organizacionais mais saudáveis, com relatos 

de um dia a dia de trabalho mais gratificante e realizador. Mais entrevistas serão 
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realizadas para uma melhor compreensão da relação entre a desestruturação das relações 

sociais e o fenômeno do assédio moral como prática de gestão.  
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ASSÉDIO MORAL: IMPACTOS DA DOMINAÇÃO MASCULINA NAS 

RELAÇÕES DE VIDA E TRABALHO DE HOMOSSEXUAIS 

 

 

Lorenço Rodrigues - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Fernanda Tarabal Lopes - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

 

O presente estudo tem por objetivo discorrer sobre a questão do assédio moral e a 

dominação masculina em trabalhadores homossexuais masculinos. Trata-se de uma 

pesquisa em andamento, que tem como campo empírico a análise dessas questões dentre 

trabalhadores do poder judiciário do estado do Rio Grande do Sul. Assim, nosso intuito 

com a apresentação desse trabalho é problematizar a questão e propiciar discussões que 

enriqueçam o caminho que vem sendo percorrido. A sociedade brasileira, 

fundamentalmente machista, menospreza e ridiculariza os homens homossexuais, por 

considerá-los inferiores em relação aos heterossexuais masculinos, “a homofobia é um 

dos mais graves e ignorados problemas sociais no Brasil” (SIQUEIRA, CARRIERI, 

LIMA e ANDRADE, 2008, p. 01). No ambiente organizacional este preconceito é 

refletido na dominação masculina nos cargos de gestão, no qual “ser homem 

heterossexual é uma vantagem” (ALCADIPANI, 2013). O homossexual masculino 

sofre desde a infância por sua orientação sexual; na maioria das vezes, se culpa por não 

ser como o padrão de normalidade estabelecido pela sociedade (heteronormatividade). 

Além de existir a rejeição do próprio indivíduo homossexual, pelo medo da reação 

negativa por parte de seu núcleo familiar e afetivo, “gays são expulsos de casa e das 

organizações em que trabalham, sendo excluídos unicamente em virtude da sua 

orientação sexual” (SIQUEIRA, CARRIERI, LIMA e ANDRADE, 2008, p. 01). 

Inúmeras situações da criança até a vida adulta levam o homossexual a se ocultar para a 

sociedade, deixando-o vulnerável nas relações de trabalho, o que por sua vez reforça a 

probabilidade de ocorrência do assédio, dada a fragilidade da situação, e a ocorrência do 

sofrimento patogênico do trabalhador (DEJOURS, 1996). O homossexual, muitas vezes, 

se encontra “desamparado em situações de preconceito, de homofobia e de 

discriminação em termos de ascensão profissional, de relacionamentos sociais, dentre 

outros” (SIQUEIRA, CARRIERI, LIMA e ANDRADE, 2008, p. 02). Cabe enfatizar 

que os indivíduos “cuja orientação sexual não se insere nos modelos estabelecidos 

podem ser objeto de violência verbal, psicológica e física, além de ser alvo de 

manifestações de ódio” (CARRIERI, AGUIAR e DINIZ, 2013, p 174). Esta pesquisa se 

faz necessária, pois atualmente os homossexuais estão conquistando direitos e garantias 

legais, como a união estável e o casamento igualitário ou homoafetivo, direito à adoção 

entre casais do mesmo sexo, representação nos poderes legislativo, executivo e 

judiciário, cargos de chefia em organizações pública e privadas, entre outros avanços e 

garantias. Por sua vez, o tratamento desumano e vexatório, causado pelo assédio moral, 

não pode ser tolerado e deve ser levado ao conhecimento público, para que as 

organizações sejam responsabilizadas e para que orientem seus funcionários e gestores a 

tratar de maneira respeitosa e igualitária seus trabalhadores. Também se justifica a 
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discussão dessa problemática com intuito de orientação e encorajamento àqueles que 

sofrem assédio moral e não sabem de que maneira agir, como e a quem pedir ajuda. 
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ASSÉDIO MORAL: O SOFRIMENTO VELADO NO CONTEXTO 

ACADÊMICO 

 

 

Danielle dos Santos Belzu Choque - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS) 

Edinara Anderson Affeldt - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 

Paulo Cesar Rodrigues dos Reis Filho - Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS) 

Vanessa Catherina Neumann Figueiredo - Universidade Federal do Mato Grosso 

do Sul (UFMS) 

 

 

Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica através do 

levantamento de artigos a respeito existentes sobre Assédio Moral no contexto 

acadêmico, entre professores universitários, publicados entre os anos de 2010 e 2015. 

Para a Psicodinâmica do Trabalho (PDT), abordagem que norteou a análise, o Assédio 

Moral é considerado uma patologia social, relacionada ao mundo do trabalho atual e que 

afeta diversas categorias profissionais. Os danos causados em decorrência do assédio 

moral são inúmeros, principalmente para a saúde do trabalhador, podendo ocasionar 

reações psicossomáticas, psicopatológicas e desordens alimentares. Esta pesquisa 

buscou as publicações acadêmicas a respeito do Assédio Moral no trabalho do professor 

universitário em instituições brasileiras do setor público e privado, em artigos 

publicados nos seguintes domínios públicos da internet: Scielo (Scientific Electronic 

Library Online), Pepsic (Periódicos Eletrônicos de Psicologia) e Lilacs (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) entre os anos de 2010 e 2015. As 

palavras-chave para consulta nas bases de dados foram: Assédio Moral, Assédio Moral 

com professores, Assédio Moral professores, Assédio Moral docente, patologia social 

professor, Psicodinâmica do Trabalho Assédio Moral. Seguindo os critérios 

estabelecidos para busca foram encontrados 8 artigos, porém apenas 7 se enquadraram 

no objetivo da pesquisa. Com relação à formação dos autores, 37% são da área de 

Enfermagem, 27% são da área de Administração, 18% em Direito, e 9% para áreas de 

Pedagogia e Serviço Social. Desses autores 19% estão vinculados a USP de Ribeirão 

Preto e 18% à Fundação Getúlio Vargas, sendo que do total de autores 55% possuem 

doutorado. Verificou-se que 57% dos casos de assédio moral publicados ocorreram em 

instituições públicas e 43% em instituições privadas. Segundo Ventura (2015), observa-

se no setor público uma crescente ocorrência de práticas de assédio moral, em que o 

assediador atinge o trabalhador ao desestabilizar o assediado, enquanto que na iniciativa 

privada o empregador tem a autoridade de dispensar o empregado a qualquer tempo. 

Foram produzidos 43% dos artigos no ano de 2014, 14% em 2015, 15% em 2010 e 14% 

nos anos de 2013 e 2011. As palavras-chave mais utilizadas são Assédio moral (46%), 

Saúde do Trabalhador (13%) e Docentes (13%), os demais ética, dano moral, ambiente 

acadêmico e violência com 7%. A maioria dos estudos foram realizados na região 

sudeste (57%) do Brasil, 14% nas regiões note e sul, 15% na região nordeste. 
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Constatou-se que, apesar da relevância do tema, poucos trabalhos a respeito deste tema 

foram elaborados dentro do recorte temporal escolhido, sugerindo que o Assédio Moral 

continua sendo um sofrimento velado por parte dos profissionais, ressaltando-se a 

importância de mais pesquisas a respeito do sofrimento psíquico de docentes decorrente 

do Assédio Moral. 
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5. EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS 

EM CLÍNICA DO TRABALHO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 COMUNICAÇÃO ORAL 
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O REAL DA PESQUISA EM CLÍNICA DO TRABALHO: UMA REFLEXÃO 

SOBRE AS PRÁTICAS COM TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO - TAE VINCULADOS A UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

ENSINO SUPERIOR 

 

 

Angelina Paiva Pereira - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Aline Souza Vasconcelos - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Josiane da Silva Maciel - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

A Psicodinâmica do Trabalho preconiza que o trabalho é central para o sujeito, não se 

restringindo a remuneração salarial. A teoria dejouriana investiga os processos 

subjetivos no trabalhar: as vivências de prazer-sofrimento, o adoecimento, as estratégias 

de enfrentamento. Estes conteúdos que escapam à mera observação permitem que se 

reflita como o sujeito investe no trabalho através do corpo, afetivamente. Este trabalho 

tem como finalidade compreender o real da pesquisa da clínica do trabalho realizada 

com Técnicos Administrativos em Educação - TAE de uma Instituição Federal de 

ensino superior, localizada em Manaus/AM. O método da pesquisa é a clínica do 

trabalho e da ação. Houve seis sessões, em um espaço reservado no local de trabalho, 

com aproximadamente uma hora de duração, uma vez por semana. Com base nos 

conteúdos das sessões e nas observações das pesquisadoras analisou-se o real da 

pesquisa em clínica do trabalho e da ação. Inicialmente inscreveram-se quatorze 

participantes e no decorrer oscilou entre cinco e oito participantes. Durante o período da 

intervenção houve uma greve e por conta disto, houve uma “quebra” das sessões, o que 

pode ter ocasionado a diminuição do número de participantes. O real da pesquisa 

envolveu situações como: sala ocupada com outra finalidade, mesmo com o prévio 

agendamento da clínica; ausência de participantes, mesmo com a sessão confirmada; 

dificuldade em contatar o setor por telefone. Podemos refletir sobre essas situações: a 

intervenção ter sido buscada pela gestão, o que gerou no trabalhador o medo de falar 

sobre o trabalho, temendo que os conteúdos fossem repassados à chefia. As salas 

ocupadas, as reuniões marcadas no horário da clínica, a falta de comunicação entre as 

participantes (esqueciam ou não sabiam que ocorreria) evidenciaram que o setor detinha 

de estratégias defensivas enraizadas que não propiciaram a transformação do 

sofrimento. Ressalta-se que o setor apresentava muitas demandas de trabalho, 

ocasionando a sobrecarga de trabalho das participantes, o que pode ter contribuído para 

as situações citadas acima. O real da pesquisa foi sentido de forma afetiva: sensação de 

frustração, pois a clínica parecia ser interesse apenas das pesquisadoras, o que levou à 

reflexão da existência de vínculo. Também a sensação de angústia ao pensar que a 

clínica tivesse perdido o sentido, por conta do método não ter correspondido às 

expectativas, pois não busca resultados imediatos. Apesar disso, sobreveio o entusiasmo 

nas pesquisadoras por reconhecerem nos discursos das participantes as categorias da 

teoria e o sentido da clínica através das mudanças que ocorreram durante o processo. 

Diante disso, a organização de trabalho rígida pode não ter valorizado o espaço da fala e 
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da escuta clínica, contudo as participantes sinalizaram a importância da clínica e de suas 

contribuições para a compreensão das vivências de trabalho.  
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A ESCUTA CLÍNICA DO SOFRIMENTO NO TRABALHO EM UMA 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MANAUS 

 

 

Aline Ferreira Gomes - Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) 

 

 

Este relato de experiência tem como objetivo apresentar os benefícios de espaços de fala 

e escuta clínica do sofrimento do trabalho dentro de uma instituição pública na cidade 

de Manaus. Trata-se de um Serviço de Apoio Psicológico que faz parte do Setor Médico 

da Instituição; funciona desde 2014 com o intuito de acolher o servidor e sua demanda 

emocional de forma breve, limitado a doze sessões. Ao término destas o servidor é 

encaminhado à rede de apoio psicossocial externa, caso necessite continuar em 

atendimento. Inicialmente utilizava-se como fundamento a Terapia Cognitivo 

Comportamental; porém, no decorrer das experiências foi-se observando a necessidade 

de se buscar embasamento também na teoria da Psicodinâmica do Trabalho. O presente 

relato aborda um caso em que o servidor apresentava sofrimento relacionado a forte 

sentimento de desvalorização e sensação de falta de reconhecimento, iniciados após a 

ocorrência de um evento durante o expediente que, na sua percepção, 'manchou' sua 

ficha funcional e reputação junto aos colegas, por deixá-lo sob suspeita. O servidor foi 

encaminhado pelo setor de saúde da instituição, pois queixava-se de sintomas 

compatíveis a um quadro de ansiedade. Foram realizadas 10 sessões, semanais, com 

duração de 50 minutos, na sala de atendimento psicológico. A queixa devia-se também 

ao fato do servidor ter deixado de exercer o cargo que antes lhe era designado, e na nova 

função não recebia nenhuma tarefa; e estar ocioso lhe incomodava. O discurso do 

servidor era marcado por rancor, raiva e sentimento de injustiça. Durante o tempo em 

foi trabalhada sua demanda, buscou-se ajudá-lo a ressignificar o novo momento, a nova 

função, encontrando assim estratégias para utilizar o tempo 'livre' em benefício próprio, 

apesar da ociosidade. O apoio psicológico também buscou ajudar o servidor no controle 

das emoções, principalmente a raiva, que acabava por fortalecer o comportamento de 

desconfiança que acreditava transmitir aos colegas de trabalho, pois chegava a ser 

ríspido e intolerante. Observou-se, durante o acompanhamento, que a acolhida e escuta 

do sofrimento contribuiu significativamente para a elaboração e ressignificação do seu 

sentimento frente ao trabalho e, consequente, para a redução da ansiedade. O discurso 

de rancor e desesperança, o semblante fechado, deram lugar a um discurso esperançoso, 

de um indivíduo capaz de reconhecer suas emoções. Conseguiu dar sentido ao trabalho, 

sentindo-se útil fora do expediente. Realizou um antigo desejo de empreender, gerando 

assim renda extra para a família. Relatava sentir-se valorizado com a possibilidade de 

ser escutado. Antes do fim das sessões estabelecidas retornou à sua antiga função dentro 

da instituição, resgatando a confiança dos colegas de trabalho. Partindo desta 

experiência, destaca-se a importância do serviço de escuta clínica do sofrimento 

servidor dentro de uma instituição, pois possibilita ao indivíduo espaços de fala capazes 

de favorecer o reconhecimento e a transformação do sofrimento. 
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A ESCUTA CLÍNICA DO SOFRIMENTO NO TRABALHO EM UMA 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MANAUS 

 

 

Aline Ferreira Gomes - Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) 

 

 

Este relato de experiência tem como objetivo apresentar os benefícios de espaços de fala 

e escuta clínica do sofrimento do trabalho dentro de uma instituição pública na cidade 

de Manaus. Trata-se de um Serviço de Apoio Psicológico que faz parte do Setor Médico 

da Instituição; funciona desde 2014 com o intuito de acolher o servidor e sua demanda 

emocional de forma breve, limitado a doze sessões. Ao término destas o servidor é 

encaminhado à rede de apoio psicossocial externa, caso necessite continuar em 

atendimento. Inicialmente utilizava-se como fundamento a Terapia Cognitivo 

Comportamental; porém, no decorrer das experiências foi-se observando a necessidade 

de se buscar embasamento também na teoria da Psicodinâmica do Trabalho. O presente 

relato aborda um caso em que o servidor apresentava sofrimento relacionado a forte 

sentimento de desvalorização e sensação de falta de reconhecimento, iniciados após a 

ocorrência de um evento durante o expediente que, na sua percepção, 'manchou' sua 

ficha funcional e reputação junto aos colegas, por deixá-lo sob suspeita. O servidor foi 

encaminhado pelo setor de saúde da instituição, pois queixava-se de sintomas 

compatíveis a um quadro de ansiedade. Foram realizadas 10 sessões, semanais, com 

duração de 50 minutos, na sala de atendimento psicológico. A queixa devia-se também 

ao fato do servidor ter deixado de exercer o cargo que antes lhe era designado, e na nova 

função não recebia nenhuma tarefa; e estar ocioso lhe incomodava. O discurso do 

servidor era marcado por rancor, raiva e sentimento de injustiça. Durante o tempo em 

foi trabalhada sua demanda, buscou-se ajudá-lo a ressignificar o novo momento, a nova 

função, encontrando assim estratégias para utilizar o tempo 'livre' em benefício próprio, 

apesar da ociosidade. O apoio psicológico também buscou ajudar o servidor no controle 

das emoções, principalmente a raiva, que acabava por fortalecer o comportamento de 

desconfiança que acreditava transmitir aos colegas de trabalho, pois chegava a ser 

ríspido e intolerante. Observou-se, durante o acompanhamento, que a acolhida e escuta 

do sofrimento contribuiu significativamente para a elaboração e ressignificação do seu 

sentimento frente ao trabalho e, consequente, para a redução da ansiedade. O discurso 

de rancor e desesperança, o semblante fechado, deram lugar a um discurso esperançoso, 

de um indivíduo capaz de reconhecer suas emoções. Conseguiu dar sentido ao trabalho, 

sentindo-se útil fora do expediente. Realizou um antigo desejo de empreender, gerando 

assim renda extra para a família. Relatava sentir-se valorizado com a possibilidade de 

ser escutado. Antes do fim das sessões estabelecidas retornou à sua antiga função dentro 

da instituição, resgatando a confiança dos colegas de trabalho. Partindo desta 

experiência, destaca-se a importância do serviço de escuta clínica do sofrimento 

servidor dentro de uma instituição, pois possibilita ao indivíduo espaços de fala capazes 

de favorecer o reconhecimento e a transformação do sofrimento. 
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CLÍNICA PSICODINÂMICA DO TRABALHO: REVISÃO SISTEMÁTICA DA 

LITERATURA 

 

 

Thaís Moura Monteiro – Universidade Federal Do Tocantins (UFT) e Centro 

Universitário Luterano De Palmas (CEULP/ULBRA) 

Liliam Deisy Ghizoni – Universidade Federal Do Tocantins (UFT) 

Irenides Teixeira – Centro Universitário Luterano De Palmas (CEULP/ULBRA) 

 

 

A Psicodinâmica do Trabalho (PdT) busca entender as relações de trabalho que ocorrem 

no contexto laboral, bem como o sofrimento decorrente do distanciamento existente 

entre a prescrição e o real do trabalho. Nesse sentido, o presente estudo realizou um 

levantamento bibliográfico sobre a clínica psicodinâmica do trabalho, a qual nasceu 

como práxis (teoria e prática) na França e, no Brasil, se desdobrou em diferentes usos, 

ora como categoria teórica, ora como prática clínica. O objetivo desse trabalho foi 

apresentar uma revisão sistemática sobre a clínica PdT nos últimos 6 anos (janeiro de 

2011 a abril de 2017), uma vez que buscou-se averiguar como tem sido apresentadas e 

discutidas as práticas em Clínica Psicodinâmica do Trabalho neste período. Para a 

coleta de dados, utilizou-se o descritor clínica psicodinâmica do trabalho na Biblioteca 

Virtual em Saúde Psicologia (BVS-Psi), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), além da análise internacional nas bases Medical Literatura 

Analysis and Retrieval System Online/PubMed (MEDLINE/PubMed) e Directory of 

Open Access Journals (DOAJ). Os resultados levantaram o total de 145 materiais, mas 

apenas 56 foram selecionados (19 artigos, 27 dissertações e 10 teses), tendo como 

critérios de inclusão estudos que desenvolviam e descreviam práticas clínicas 

embasadas na PdT no período delineado nesta revisão, os quais deveriam estar 

disponíveis nas bases de dados online anteriormente descritas. Os critérios de exclusão 

foram pesquisas bibliográficas sobre a PdT; estudos empíricos mas que não faziam uso 

da clínica psicodinâmica do trabalho; materiais que não disponibilizavam textos 

completos e que não estavam dentro do período estipulado; artigos repetidos entre as 

bases ou que não possuíam relação com o assunto pesquisado. Dos 56 materiais 

selecionados, nenhum caracteriza-se como produção científica internacional, visto que 

não atenderam aos critérios de inclusão deste estudo. Com o intuito de refinar a análise 

das produções, foram criadas as seguintes categorias: (a) tipo de publicação; (b) ano de 

publicação dos estudos; (c) regiões pesquisadas e índice de produção científica das 

universidades; (d) metodologia adotada; (e) categorias profissionais investigadas e seus 

respectivos vínculos empregatícios; (f) principais resultados, os quais foram analisados 

qualitativamente e categorizados a partir da análise de conteúdo. Os resultados desta 

pesquisa indicaram que, no Brasil, há um elevado índice de adaptações do método 

proposto por Dejours. Destaca-se o uso de entrevistas (semiestruturadas e semiabertas) e 

questionário para a coleta de dados, sendo que a formulação da demanda também pode 

ser feita pelo pesquisador, não somente pelas organizações. Sobre a conduta dos 

pesquisadores nos estudos analisados, verificou-se que a atuação do pesquisador-clínico 
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tem sobressaído, pois, dentre os 56 estudos selecionados, 35 descreviam tal postura. A 

partir da análise de conteúdo, os efeitos das práticas clínicas foram sintetizados nos 

seguintes eixos: fonte de prazer, fonte de sofrimento, estratégias defensivas, patologias, 

mobilização subjetiva e intervenção. Sugere-se que o papel de pesquisador-clínico 

deslize para uma atuação voltada para o clínico-pesquisador, considerando as 

diversidades culturais brasileiras e a emergência dos novos cenários em relação à 

realidade francesa.  
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CLÍNICA PSICODINÂMICA DO TRABALHO: VIVÊNCIAS SUBJETIVAS 

DOS TRABALHADORES DIANTE DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO 

NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

Carolina Martins Dos Santos - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

GO) 

Kátia Barbosa Macêdo - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 

 

 

INTRODUÇÃO: A Tecnologia da Informação tem ocupado seu lugar na sociedade, de 

tal forma que, todas as pessoas utilizam diariamente. Causou grandes impactos na 

sociedade contemporânea. Muitos se deparam com as dificuldades apresentadas por ela, 

pois para utiliza-la adequadamente é necessário um acompanhamento minucioso. 

Dentre as várias abordagens utilizadas no processo de mudança organizacional, destaca-

se a Clínica Psicodinâmica do Trabalho. MÉTODO: A pesquisa empírica foi realizada 

por meio de um estudo de caso, de caráter descritivo, com empregados do SENAI-GO 

lotadas na cidade de Goiânia e interior de Goiás, a fim de verificar os questionamentos 

levantados quanto aos impactos da informatização na organização do trabalho. A 

metodologia utilizada foi à clínica psicodinâmica do trabalho, em reuniões de discussão 

coletivas, promovendo a mobilização subjetiva, possibilitando a ressignificação das 

vivências de sofrimento no trabalho. Cinco participantes compareceram às três sessões 

realizadas quinzenalmente, e os dados foram analisados pela análise clínica do trabalho. 

A discussão das vivências de prazer-sofrimento provenientes da dinâmica das situações 

de trabalho foi construída ao longo de três sessões. RESULTADOS: Os resultados 

apontaram, que os participantes, trabalhadores na Instituição há mais de 15 anos, 

expressaram claramente como no decorrer dos últimos dez anos o contato com o outro 

diminuiu, interferindo nas relações ou até mesmo substituindo relações humanas por 

relações homem-máquina. O computador passou a ser o melhor amigo e de acordo com 

os participantes conversar com ele é melhor do que conversar sozinho. Outras 

ferramentas, além do computador advindo deste novo mundo tecnológico também leva 

a uma corporificação, como o celular que parece ter se tornado um membro a mais do 

homem, muitas vezes sendo referido pelos participantes da pesquisa como braço direito, 

sendo possível abster-se de outras tecnologias, mas o celular sempre se está em contato, 

como enfatizaram os participantes da pesquisa. DISCUSSÃO: a mudança no contexto 

organizacional engloba alterações fundamentais no comportamento humano, nos 

padrões de trabalho e nos valores em resposta a modificações ou antecipando alterações 

estratégicas, de recursos ou de tecnologia. O grande desafio não é a mudança 

tecnológica, mas a mudança das pessoas e a cultura organizacional, renovando valores 

para ganhar vantagem competitiva. Percebeu-se que cada vez mais as ordens chegam 

por tecnologias, não há voz, não há gesto, não há expressão do corpo, tornando-se algo 

sem afetividade. As tecnologias foram criadas para melhorar, agilizar, simplificar e 

substituir o trabalho braçal, no entanto, percebe-se que diante essa nova realidade que se 
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é apresentada, ocorre uma aceleração e sobrecarga de trabalho. CONCLUSÃO: a clínica 

psicodinâmica do trabalho pode contribuir para o estudo dos processos de 

informatização na estrutura organizacional a partir da identificação das vivências 

subjetivas dos trabalhadores, compreender e propor ações de melhoria para estes em 

suas organizações e ainda analisar os reais interesses dos que ali se propõe a 

desenvolver seu trabalho. Sugere-se para estudos futuros que as informatizações nas 

organizações sejam analisadas a partir desta mesma perspectiva da psicodinâmica do 

trabalho. 
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VIVÊNCIAS RELACIONADAS AO TRABALHO REAL DO NUTRICIONISTA 

EM FORMACÃO NO CONTEXTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

 

 

Juliana Assunção Do Nascimento - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Soraya Rodrigues Martins - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Edilane Almeida Xavier - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Natasha Ohanna Cunha Dias Abreu - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Keyth Roseanne Amorim - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

A psicodinâmica do trabalho (Pdt) destaca o papel do trabalho na constituição do sujeito 

e nos processos de saúde, bem como a análise das situações de trabalho para 

compreensão dos aspectos psicodinâmicos inerentes ao trabalhar. Na clínica do 

trabalho, diferentes realidades revelam diferentes práticas, permeadas pelo desafio da 

construção de dispositivos técnicos-éticos e políticos para escuta do sofrimento, 

contemplando os princípios e propósitos de analisar a dinâmica entre: organização do 

trabalho, sofrimento e saúde (Martins & Mendes, 2012). Neste trabalho, relatamos 

nossa experiência de clínica do trabalho junto ao coletivo de estagiários curriculares do 

curso de graduação em Nutrição da UFRJ (Macaé), denominado “Oficinas em Clínica 

do Trabalho”, realizada como prática de estágio supervisionado de graduandos de 

Psicologia (UFF/RO). Nesta ação utilizamos o método clínico pautado na fala 

compartilhada e na escuta clínica das vivências relacionadas ao trabalhar como 

estagiário de nutrição no contexto hospitalar e ambulatorial, apoiado nos pressupostos 

de Dejours (2011), com adaptações e contribuições de outros autores brasileiros 

(Mendes & Araújo, 2012; Martins, 2015). A ação foi realizada na forma de “oficinas” 

conduzida por quatro estagiários de psicologia, integrantes do coletivo de pesquisadores 

(supervisão), sendo dividida em pré-pesquisa, pesquisa e validação/refutação; com 

elaboração de memorial para restituição após cada sessão coletiva e relatório final 

validado para discussão com supervisores. Entre dispositivos clínicos utilizados 

destacamos: escuta arriscada, observação clínica, análise e interpretação direcionada ao 

coletivo, discussão ampliada no coletivo de pesquisadores e restituição. Além disso, nas 

oficinas utilizamos dispositivos clínicos auxiliares tais como, instrumentos mediadores 

para promover a circulação da palavra e a fala compartilhada; e, análise do processo 

grupal apoiada nos pressupostos da técnica de Grupo Operativo articulada a Pdt. Na 

análise de demanda foram realizadas entrevistas com os envolvidos, ficando acordado 

que durante o ciclo de estágio curricular em clínica médica os estagiários de nutrição 

poderiam participar das oficinas. Na pesquisa-ação, de julho/2016 a maio/2017 foram 

realizadas 15 oficinas com participação de 32 estagiários/nutrição (Média: 6 

pessoas/encontro). Dentre os resultados, primeiro apontamos a adesão e mobilização do 

coletivo, compartilhando suas experiências, refletindo sobre seu fazer, afetos e 

vivências relacionadas ao trabalho. Segundo, destacamos dentre os agravantes do 

sofrimento: a) Organização real do trabalho permeada pela restrição de recurso, 

dificuldades no relacionamento com a chefia e com a equipe multidisciplinar, gerando 
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insatisfação; b) A vivencia de sobrecarga, associada as dificuldades de comunicação e 

cooperação marcadas pela forma de gestão do trabalho, qualidade do relacionamento 

com a chefia e falta de reconhecimento do trabalho realizado. As oficinas 

caracterizaram-se por um espaço de discussão e escuta qualificada no qual os membros 

do coletivo puderam ampliar as percepções acerca de seu fazer (real do trabalho e 

trabalho real), refletindo sobre a relação com os pacientes e com os demais 

profissionais. A fala compartilhada e reflexiva das vivências e afetos, possibilitaram a 

visibilidade e reconhecimento do trabalhar, do sofrimento, promovendo a mobilização 

subjetiva para a cooperação e mudanças nas formas de trabalhar, como forma de lidar 

melhor com as pressões do ambiente de trabalho.  

 

 

  



 
 

304 

 

O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E SUAS 

REPERCUSSÕES NO TRABALHO EFETIVO E NA SAÚDE DOS 

PROFESSORES 

 

 

Juliana Assunção - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Soraya Rodrigues Martins - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Maria De Fatima Gomes Vasconcelos - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Hélio Benjamin - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Leonardo De Barros Mose - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

A abordagem da psicodinâmica do trabalho destaca a importância do trabalho nos 

processos de subjetivação, na construção do eu e nos processos de saúde. Tem como 

foco a análise da organização do trabalho (prescrita e real) para compreensão dos 

aspectos psicodinâmicos inerentes ao trabalhar, contemplando os princípios e propósitos 

de analisar a dinâmica entre: organização do trabalho, sofrimento e saúde. Vários 

estudos (Traesel & Merlo, 2013; Freitas, 2013) abordam a intensificação do trabalho 

docente e suas repercussões na saúde. Neste estudo pretendemos abordar o fenômeno da 

violência no ambiente escolar e sua repercussão no trabalho efetivo e na saúde dos 

professores, apoiado nos relatórios da prática em clínica do trabalho junto a coletivos de 

professores de duas escolas públicas municipais de ensino fundamental. É uma pesquisa 

qualitativa com uso do método clinico de investigação, possuindo como referência 

teórica e metodológica a psicodinâmica do trabalho (Dejours, 2011; Martins, 2015; 

Mendes, & Araújo, 2011), além de outros estudos na área da educação sobre o tema 

violência e indisciplina no contexto escolar (Sposito, 2002, Charlot,2002 Abramovay, 

2005; Zecchi, 2008). Dentre os documentos clínicos das práticas de estágio 

supervisionado em clínica do trabalho selecionamos fragmentos de fala do coletivo de 

professores fruto de pesquisa-ação realizada junto a duas escolas do município de Rio 

das Ostras. Nessas escolas foram realizadas sessões coletivas na forma de “oficinas de 

escuta clínica e gestão de estresse” (escola K) e “rodas de conversa” (D), 

fundamentadas na abordagem da psicodinâmica do trabalho. Na fala compartilhada dos 

coletivos de professores (K e D) analisados, identificamos o fenômeno da violência a 

partir de três eixos temáticos: violência na escola (extramuros); violência da escola 

(agressões verbais, físicas, simbólicas e institucionais) violência à escola (atos de 

incivilidades ou micro violências), destacando a complexidade e a invisibilidade do 

fenômeno estudado, bem como a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho 

efetivamente realizado, trazendo repercussões no processo de ensino e aprendizagem e 

na saúde dos profissionais de educação. Dentre as vivências de sofrimento relatadas 

destacam-se: sentimento de impotência, revolta, medo e desorientação frente às 

situações vividas no cotidiano escolar; a invisibilidade do trabalho efetivamente 

realizado repercutindo no reconhecimento de seu fazer; a atribuição de uma grande 

carga de responsabilidades e expectativas, por vezes incompatíveis com as ferramentas 

técnicas ou emocionais do professor; e o acúmulo de funções desempenhadas pela 
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categoria, principalmente no que tange à confusão de papéis profissionais com papéis 

familiares. No decorrer da pesquisa foi possível conhecer as diversas faces da violência 

no contexto escolar, observando que: os diferentes fenômenos das violências se 

confundem ou se misturam; as consequências da violência no ambiente escolar 

interferem diretamente no trabalho do professor; a falta de reconhecimento, aliada à 

precarização das condições de trabalho e a imposição do real do mundo social tem 

resultado em perda de estímulo para o trabalho, com danos à saúde desses profissionais. 

Enfim, destacamos a importância da construção de espaços coletivos de discussão no 

contexto escolar para delimitação, nominação e enfrentamento de um fenômeno tão 

complexo do mundo atual. 
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A TRANSFERÊNCIA NA CLÍNICA DO TRABALHO: UMA ANÁLISE DE 

CASO DE TEPT 

 

 

Bruna Souto - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Soraya Martins - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Este trabalho pretende apresentar um estudo de caso de atendimento individual na 

clínica do trabalho pontuando o uso da transferência para compreensão e interpretação 

do vivido. Tem base teórica e metodológica na literatura psicanalítica e na 

psicodinâmica do trabalho (Martins, 2009. Mendes & Araújo, 2011), com uso do 

método clinico pautado na fala e na escuta psicanalítica articulada a escuta arriscada 

(PdT). Está apoiado nos registros clínicos dos atendimentos e das supervisões coletivas 

realizadas junto ao Serviço de Psicologia Aplicada da UFF (Rio das Ostras). Neste 

trabalho, apresentamos e discutimos o processo de intervenção em clínica do trabalho 

junto a um trabalhador terceirizado da indústria de petróleo e gás, aqui denominado de 

Theo, com diagnosticado psiquiátrico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

(TEPT) decorrente de acidente de trabalho, realizado por uma graduanda em psicologia 

como prática de estágio supervisionado. A escuta clinica qualificada do sofrimento 

durante as sessões levaram a construção da “politização do sofrimento” (Périlleux & 

Mendes, 2015) desse sujeito, em especial a relação entre a organização do trabalho 

anterior ao acidente e a tragédia ocorrida no mesmo. Além dos afetos mobilizados pelo 

acidente ocorrido em um ambiente confinado (plataforma petrolífera), somou-se a 

impossibilidade de ação sobre os perigos ali presentes e a angústia provocada pela 

espera do resgaste. O contrato de trabalho terceirizado teve grande repercussão nos fatos 

decorrentes no período após a tragédia devido a dificuldade de identificação de Theo 

com o Coletivo de Trabalho, e também, na forma de responsabilização organizacional 

pelo ocorrido. Evidenciar a precarização prévia dessa organização era evidenciar o risco 

recorrente a que esse grupo de trabalhadores estava exposto, bem como reconhecer 

algumas estratégias defensivas. Portanto, a clínica aqui, ainda que individual, retoma 

questões comuns ao Coletivo. O que se apresenta aqui é um sujeito que vivencia a 

quebra de seus referenciais simbólicos por meio do confronto com o que há de mais real 

e cruel nas organizações de trabalho contemporâneas, essa quebra reafirma a proposta 

da Psicodinâmica do Trabalho de pensar o trabalho enquanto central na constituição 

identitária do sujeito. Nesta comunicação se dará foco a relação transferencial entre 

esses dois coautores da cena clínica e buscar-se-á compreender mais sobre essa relação 

e o que a diferencia da demanda de amor clássica da clínica psicanalítica. O resultado 

primeiro dessa prática foi conscientizá-lo sobre a experiencia do trágico e então permitir 

uma passagem simbólica entre os momentos do acidente, do ocorrido à tomada de 

consciência, da espera do resgate ao retorno ao lar, sempre atuando com e na 

transferência a depender do momento clínico. Outra discussão importante sobre o caso é 

o sofrimento ético do Clínico e sua atuação na transferência com relação ao paciente, 

visto que é preciso alguma indignação pelo sofrimento daquele que é ouvido para então 
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mobilizar-se afetivamente. Por fim, o que se busca com essa comunicação é apresentar 

mais uma possibilidade de atuação em casos que nos desafiam enquanto clínicos e nos 

levam a trabalhar junto aos nossos pacientes nessa dinâmica entre organização do 

trabalho, sofrimento e saúde. 
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A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E SUAS REPERCUSSÕES 

NA SAÚDE E NA CONVIVÊNCIA FAMILIAR - UM OLHAR A PARTIR DA 

CLINICA DO TRABALHO 

 

Soraya Martins - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Priscila Paizano - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Bruna Souto - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Hellen Patrício - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Este estudo pretende relatar duas práticas em clínica do trabalho junto a professores da 

rede municipal de ensino, abordando aspectos da intensificação do trabalho docente e 

suas repercussões sobre a saúde e a vida familiar. Tem referência teórica e metodológica 

a psicodinâmica do trabalho, aliada a contribuições da literatura psicanalítica. Foi 

utilizado o método clínico para investigação e análise de dados coletados junto a 

professores de duas escolas municipais da região dos lagos (RJ), realizada durante 

estágio supervisionado em clínica do trabalho por graduandos em Psicologia da UFF 

(Rio das Ostras). A condução clinica foi caracterizada pelo método de pesquisa-ação, 

apoiado na fala e na escuta clinica qualificada do sofrimento e da mobilização subjetiva 

inerente ao trabalhar. Nessas escolas foram realizadas entre 4 a 6 sessões coletivas na 

forma de oficinas (Martins, 2015) com uso de dispositivos clínicos auxiliares 

(instrumentos de mediação para promover a circulação da fala compartilhada e 

compreensão do processo grupal com aportes da técnica de grupo operativo). 

Participaram 24 professores, na maioria do sexo feminino. As intervenções foram 

divididas em três etapas: 1) Acolhimento e Análise de demanda: visitas ao local; 

reuniões com gestores e com trabalhadores; entrevistas individuais com os envolvidos; 

2) clínica do trabalho propriamente dita com sessões coletivas; discussão ampliada junto 

ao coletivo de supervisão de clínicos-pesquisadores; elaboração de memoriais para 

restituição do processo grupal; 3) Produção de relatório final validado pelo coletivo de 

professores, apresentado posteriormente aos gestores, dando visibilidade as vivencias 

compartilhadas pelo coletivo, com intuito de abrir um novo canal de comunicação. Os 

dados clínicos contendo as falas compartilhadas, percepções e elaborações do processo 

grupal foram analisados a partir dos três eixos da Análise Clinica do Trabalho proposta 

por Mendes: Organização do trabalho (prescrita e real); Mobilização subjetiva; e, 

Sofrimento, defesas e patologias. Dentre os resultados destacamos: a) Os(as) 

professores(as) frente às diferentes demandas criam maneiras singulares e cooperadas 

de lidar com as situações e as “faltas” que se apresentam para realizar seu trabalho; b) a 

precarização das condições de trabalho, a intensificação do trabalho docente, aliada a 

falta de reconhecimento do trabalho efetivamente realizado têm repercutido 

negativamente na saúde do profissional, afetando seu trabalho e sua família; c) a relação 

trabalho e família possuem dificuldades para ocorrer de forma positiva, afetando o 

profissional que não consegue dar conta da dupla jornada de trabalho, levando em 

consideração a grande quantidade de mulheres que atuam no ofício; d) A difícil reflexão 

de forma compartilhada sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano de trabalho, 
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atravessadas pela violência no ambiente escolar configuram um real do trabalho de 

difícil nominação, prevalecendo o sentimento de impotência. O trabalho que vai além 

das horas dedicadas a ele, interfere nas horas que seriam para o descanso do 

profissional. A invisibilidade do trabalho do cuidado na escola e na família, bem como a 

falta de reconhecimento, trazem à tona a necessidade de cuidado do professor e a 

importância da criação de espaços coletivos de discussão, bem como a criação de 

medidas protetivas a saúde. 
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CLÍNICA DO TRABALHO: REPOLITIZAÇÃO DO TRABALHADOR E UMA 

NOVA PROPOSTA 

 

 

Laene Pedro Gama – Universidade de Brasília (UnB) 

Katsumi Taís Takaki – Universidade de Brasília (UnB) 

Murylo Galy Argôlo Galvão - Universidade de Brasília (UnB) 

Giuliane Pimentel - Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

O trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de práticas em clínica do trabalho no 

Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos/CAEP. São apresentados três casos, dois 

realizados a distância, sendo esses últimos em caráter experimental. É um projeto de 

pesquisa que investiga o sofrimento e as psicopatologias no trabalho usando 

dispositivos psicanalíticos, e ao mesmo tempo, realiza atendimento aos trabalhadores 

em sofrimento por meio do estágio em práticas clínicas para alunos de graduação e pós-

graduação. O atendimento destina-se a trabalhadores que apresentam demanda 

espontânea relacionada à escuta do sofrimento provocado pela organização do trabalho. 

São trabalhadores que se encontram em alguma das seguintes situações: risco de 

adoecimento ocupacional, estresse pós-traumático, assédio moral, ideação e tentativa 

suicida, acidente de trabalho, afastamento temporário por doença ocupacional e em 

processo de readaptação laboral. O atendimento pode ser individual ou coletivo; 

individualmente, são realizadas em média de 20 sessões e coletivamente até 15 

atendimentos. Desde o início do projeto em 2015, aprovado em Comitê de Ética, vinte e 

nove sujeitos foram triados: quatro continuam em atendimento; quinze casos foram 

encerrados e dez participantes triados não permaneceram por não atenderem ao perfil ou 

por desistência sem justificativa. A clínica do trabalho descrita a seguir ocorreu ao 

longo de 20 sessões, sendo a queixa principal do paciente um “assédio moral velado” 

por parte da chefia. A paciente trabalha no órgão há 6 anos, em um ambiente 

competitivo e estressante, com retrabalho e críticas ao seu trabalho. Fazia uso de 

medicação e fora diagnosticado com Síndrome de Burnout. A falta de cooperação e a 

dificuldade para estabelecer relacionamentos interpessoais eram outro agravante. 

Entretanto, os atendimentos permitiram ao paciente estabelecer outra forma de relação 

interpessoal, com foco na cooperação e em seu protagonismo na esfera laboral. Antes 

percebido como objeto de colegas e chefias, passou a ser sujeito de si mesmo, criando e 

ocupando espaços de fala no trabalho para verbalizar suas insatisfações e impor limite 

às críticas constantes e à falta de reconhecimento dos seus superiores. A politização de 

seu comportamento acarretou no engajamento de alguns colegas, que também passaram 

a expressar entre si a insatisfação com o ambiente de trabalho. Para além do 

atendimento presencial, como busca alternativa de flexibilização do setting, objetivou-

se examinar a viabilidade de atendimento à distância na perspectiva da psicodinâmica e 

clínica do trabalho. Foram realizados dois atendimentos à distância utilizando-se da 

ferramenta skype, documentados, com duração média de três meses, que permitiram o 

contato direto com essa experiência. Esse estudo considerou desde variáveis estruturais 
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tais como configurações de software, hardware e velocidade de internet a implicações 

relacionadas à dinâmica e qualidade da clínica dimensionada pela construção do vínculo 

paciente e clínico do trabalho. Esses dois casos evoluíram de forma satisfatória em 

relação à demanda inicial de cada um dos pacientes: um deles, o fortalecimento de laços 

sociais, o outro a ampliação do papel político. Entretanto a sistematização do 

atendimento à distância necessita de outros estudos para melhor compreensão dos 

vínculos transferenciais estabelecidos, por intermédio dessas novas ferramentas, na 

clínica do trabalho.  
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ANÁLISE PSICODINÂMICA DO TRABALHO DA POPULAÇÃO DE RUA DE 

MANAUS 

 

 

Gerusa Menezes de Carvalho - Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares 

(EBSERH) 

Rosângela Dutra de Moraes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

As transformações por que passa o mundo do trabalho impactam na organização do 

trabalho, agravam a precarização e o desemprego estrutural. Isso pode levar a condições 

de vulnerabilidade e risco social, especialmente entre os que não dispõem do apoio 

familiar ou comunitário. O objetivo desta pesquisa é compreender os processos 

psicodinâmicos de prazer e sofrimento das pessoas em situação de rua da cidade de 

Manaus. Trata-se de uma pesquisa qualitativa fundamentada na Psicodinâmica do 

Trabalho, articulada à Sociologia, à Filosofia e às políticas públicas voltadas para 

população de rua. Participaram voluntariamente doze pessoas em situação de rua que 

vivem na rua Silva Ramos, no centro de Manaus; são usuários de equipamentos da 

Assistência Social. Utilizou-se a entrevista semiestruturada, a observação clínica e o 

diário de campo. Os resultados foram analisados através da adaptação da Análise da 

Teoria Fundamentada e apontam que trabalhar, para a população de rua, é pedir e 

aceitar qualquer tipo de trabalho, ainda que precarizado e desprovido das garantias 

sociais. Também indica que estes trabalhadores necessitam estar aptos para atuar em 

diferentes atividades e sinaliza a existência de estratégias de adaptação para dar conta da 

atividade. Para lidar com o sofrimento, utilizam estratégias defensivas coletivas como a 

virilidade, a desconfiança, a resignação, o consumo de drogas lícitas e ilícitas, a religião 

e a racionalização. A organização do trabalho é pautada pelo preconceito devido o 

estigma, pelo medo da violência e por relações conflituosas entre a população de rua 

devido a disputas por espaço na rua. Destaca-se, por outro lado, relações de cortesia 

entre a população de rua e os domiciliados à rua Silva Ramos. Há pouco 

reconhecimento do trabalho e pouca cooperação entre a população de rua. As relações 

se estabelecem, em sua maioria, pela necessidade de sobrevivência. Exercem a 

inteligência prática para sobreviver. Destaca-se o trabalho, nesse cenário, como elo de 

resgate da cidadania e da identidade do sujeito, atuando como fator de saúde entre a 

população de rua e como importante via de transformação social da condição de rua em 

que se encontram. 
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OFICINAS DE ESCUTA CLÍNICA DO TRABALHO: CONTRIBUIÇÕES À 

CLÍNICA DO TRABALHO 

 

 

Priscila Moreira Santana - Universidade Federal Do Amazonas (UFAM) 

Rosângela Dutra de Moraes - Universidade Federal Do Amazonas (UFAM) 

Perla Alves Martins Lima - Universidade Federal Do Amazonas (UFAM) 

 

 

As oficinas realizadas no Hospital Universitário de Manaus, com o coletivo de técnicos 

de enfermagem, nos setores do Centro Cirúrgico e Centro Médico de Esterilização – 

CME- integram uma pesquisa de mestrado que se fundamenta na psicodinâmica do 

trabalho na qual compreende que a complexidade do trabalho da enfermagem passa pela 

exigência afetiva que desencadeiam o sofrimento agravado pelo risco de morte, onde ao 

ver a morte do outro, o sujeito é implicado a pensar na sua própria finitude. Desta forma 

a psicodinâmica do trabalho considera as vivências subjetivas e a busca de seu 

significado, mediante o uso da palavra como instrumento articulador para uma possível 

ressignificação do sentido do trabalho. O objetivo geral desta pesquisa buscou 

compreender a organização do trabalho de enfermagem e suas implicações para a 

dinâmica de prazer - sofrimento e seus desdobramentos sobre a saúde dos trabalhadores. 

De maneira específica objetivava-se caracterizar a organização do trabalho na 

enfermagem e sua dinâmica; analisando os agravantes do sofrimento no trabalho de 

enfermagem, as estratégias defensivas e as possíveis patologias. Como ainda, identificar 

os mobilizadores de prazer no trabalho e suas implicações na busca do sentido do 

trabalho. Quanto ao método, as oficinas iniciavam com a realização de dinâmicas de 

grupo que tinham como objetivo favorecer a expressão de vivências subjetivas no 

trabalho. Em seguida os participantes eram convidados a falar sobre temas como 

subjetividade e trabalho, refletindo sobre como se sentem quando são pressionados, suas 

dificuldades, como o trabalho poderia ficar melhor, descrevendo como é um dia bom de 

trabalho e porque permanecem nele; Nas abordagens sobre o reconhecimento e a 

cooperação a busca era sobre a qualidade de trabalho e sua importância da atividade; em 

seguida o sentido do trabalho relatando as vivências de enfrentamento do sofrimento e 

sentido de prazer no trabalho. Os resultados apresentam uma organização de trabalho 

repleta de atividades diferenciadas e intercaladas, que envolvem as atividades 

colaborativas entre o auxiliar cirúrgico; juntamente ao circulante de sala; e finalmente 

da sala de recuperação onde tudo é organizado e discriminado nas escalas de trabalho e 

suas respectivas equipes de trabalho para o funcionamento do setor. No setor do Centro 

Médico de Esterilização, as funções da OT compreendem: lavar, secar, separar e 

organizar o material para ser esterilizado e distribuído para todo o hospital. Ambos os 

setores funcionam por escalas de trabalho, e devido à sobrecarga e falta de material 

trabalham em condições precárias. Trabalhar no CME consiste na realização de tarefas 

repetitivas que abastecem a todo o hospital, em seus relatos muitos o consideram “o 

coração do hospital”, pois todos os materiais necessários aos procedimentos saem de lá. 

No entanto, por se tratar de atividades que consistem no preparo e montagem dos kits 
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para a esterilização, o ambiente de trabalho é mais tranquilo o que favorece no 

redimensionamento de profissionais que se encontram em processo de readaptação 

funcional. 
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ESCUTA CLÍNICA DE TRABALHADORES MOTORISTAS DE TRÂNSITO 

URBANO ADOECIDOS E AFASTADOS PELO TRABALHO: 

CONTRIBUIÇÕES À CLÍNICA DO TRABALHO 

 

 

Priscila Moreira Santana - Universidade Federal Do Amazonas (UFAM) 

Socorro Moraes Nina - Universidade Federal Do Amazonas (UFAM) 

Rosângela Dutra de Moraes - Universidade Federal Do Amazonas (UFAM) 

 

 

O presente relato de experiência apresenta a prática clínica em clínica do trabalho 

realizadas no CEREST – AM, em parceria com o LAPSIC – Laboratório de 

Psicodinâmica do Trabalho, a mesma tem o objetivo de compreender as relações de 

prazer e sofrimento dos trabalhadores e seus caminhos desvelados até a ressignificação 

do sentido do trabalho, de forma específica, caracterizar a organização do trabalho e 

suas implicações com o sentido do trabalho; Analisar as relações que agravam o 

sofrimento no trabalho e suas possíveis patologias de que são acometidos os 

trabalhadores; Identificar os mobilizadores de prazer no trabalho, desvelando suas 

estratégias de defesa. Utilizou-se como abordagem teórica a Psicodinâmica do Trabalho, 

que valoriza a análise dos processos psicodinâmicos mobilizados no trabalhar, aliados a 

escuta clínica, propiciando o espaço da fala, da escuta e elaboração das vivências de 

prazer e sofrimento. A metodologia utilizada segue as características da clínica do 

trabalho stricto sensu, em observância aos encontros semanais que ocorrem no próprio 

CEREST – AM. O grupo reúne-se desde maio de 2016, são trabalhadores – motoristas 

de trânsito urbano- que se encontram adoecidos e afastados pelo trabalho, muitos 

assistidos pelo INSS, neste local encontram amparo e acolhida para suas patologias que 

agora aterrorizam sua realidade. Os resultados apontam que ao adoecerem ficam 

excluídos da sociedade e sem aparo da organização na qual trabalhavam, grande maioria 

agora é portador de doença de mental e assim fazem tratamento psiquiátrico pela rede 

do SUS, onde também são beneficiários do INSS, por conta deste necessitam sempre 

retornar para a perícia, consequentemente serem atendidos pelo perito do INSS, o que 

lhes faz relembrar e sentir profundo sofrimento, entretanto, muitos passaram mais de 

três anos sem acompanhamento psicológico, devido ao atendimento não especializado 

na escuta clínica do trabalho, não ser capaz de compreender o sofrimento ocasionado 

pelo trabalho, ficando-os assim abandonado em suas casas, o que gerou severos 

problemas em suas famílias, um deles a falta de compreensão da doença pelos pares. A 

participação destes na clínica do trabalho são relatados por muitos como um divisor de 

águas, na melhoria de sua qualidade de vida, onde agora conseguem dar pequenos 

passos e aos poucos voltar a realizar uma simples caminhada, outros até mesmo em 

pensar em outra modalidade de trabalho que lhes traga de volta o prazer de viver e 

assim ressignificar o sentido do trabalho. 
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ENTRE A GRATIDÃO E A FRUSTRAÇÃO: CLÍNICA DO TRABALHO COM 

FUNCIONÁRIOS DO CREAS DE PLANALTINA DE GOIÁS – GO 

 

 

Vitor Barros Rego - Espaço Trabalho no Divã 

Camila da Silva Santana - Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB) 

 

 

O presente estudo tem como objetivo trazer resultados de 7 encontros de Clinica do 

Trabalho realizadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) de Planaltina de Goiás – GO. Este é unidade do Estado com serviço 

especializado e continuado voltado para indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social e/ou violação de direitos. As demandas chegam até ao CREAS 

via demanda espontânea (próprio cidadão busca o Centro), determinação da justiça, 

denúncias ou encaminhamentos dentro da rede pública. A equipe deste Centro é 

composta por 2 psicólogas, 2 assistentes sociais, 1 pedagoga, 1 orientadora social e uma 

estagiária. Segundo as participantes, somente uma é efetiva do quadro, sendo o restante 

de contrato (que muda anualmente). A partir das sessões, foram criados 4 temas que 

sobressaíram nas verbalizações das participantes: i) organização do trabalho flexível; ii) 

vínculo ambíguo com os usuários; iii) vivência de gratidão como aprisionadora; iv) 

trabalho em equipe. A Organização do Trabalho foi percebida de forma bastante 

flexível, permitindo criação de protocolos de atendimento, inteligência prática, divisão 

de tarefas e demandas a cargo da equipe. No entanto, a flexibilidade também promove 

angústia, pois há pouca segurança para estes trabalhadores sobre o fluxo de trabalhos, 

bem como de normativos que balizem as ações. Desta forma, pouco se tem noção de 

transgressão no trabalho, haja vista não se ter claramente o que transgredir, deixando 

que estes trabalhadores atuem sem limites. O vínculo com o usuário se torna, então, 

instrumento de trabalho para que se alcance resultados de qualidade. Para que haja bom 

vínculo do usuário ao CREAS, é necessário que estes trabalhadores façam bons 

vínculos para, assim, conseguirem agir de acordo com o que se espera do serviço. No 

entanto, este vínculo pode ser também um preditor de adoecimento no trabalho: como 

há riscos sociais destes usuários, há grande probabilidade de evadirem a assistência 

prestada ou mesmo virem a falecer. Portanto, a subjetividade se torna um elemento 

abstrato que “mede” até que ponto um vínculo pode ser estabelecido e em que 

intensidade. Estes são conflitos que vivenciam: até que ponto se vincular ao usuário é 

saudável para que se produza melhor? Quanto lhes custa emocionalmente não se 

vincularem? A vivência de gratidão manifestada pelos usuários se torna um elemento 

que aprisiona a psique destes profissionais para continuarem realizando seus trabalhos 

com intensidade alta. É uma maneira de se sentirem úteis e reconhecidos em meio à 

complexidade das demandas e abandono desta política pública por parte do governo 

local. O coletivo de trabalho, representado em atitudes de solidariedade e cooperação, 

foi percebido como protetivo para que o quadro emocional e clinico não seja agravado. 

Considera-se que as sessões de clínica do trabalho foram eficazes para promover 

melhorias na organização do trabalho deste CREAS, tendo em vista a prevenção de 
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transtornos mentais e comportamentais, bem como no fortalecimento dos vínculos entre 

pares. Não foi possível realizar mais sessões devido à mudança política do município, 

que iria mudar de prefeito. 
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“A GENTE TÁ SEMPRE COM A GUILHOTINA NO PESCOÇO”: A CLÍNICA 

PSICODINÂMICA DO TRABALHO COMO POSSIBILIDADE DE 

INTERVENÇÃO FRENTE À VIOLÊNCIA LABORAL 

 

 

Solange Lopes Da Silva - Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) 

Brenda Barros Machado - Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) 

Carla Vaz Dos Santos Ribeiro - Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) 

 

 

Na atual conjuntura econômica-social, exalta-se a cultura do produtivismo e do 

individualismo; os vínculos estão fragilizados, a ética vai perdendo espaço. Eclodem 

estudos sobre assédio moral e suas repercussões na saúde do trabalhador. Observa-se 

que algumas situações, embora não se configurem como assédio, caracterizam violência 

psicológica e suas repercussões merecem ser estudadas. Tais situações ocorrem tanto na 

esfera privada, quanto na pública. Nas universidades, a precarização do trabalho 

docente, afeta as relações laborais e favorece a ocorrência de violência psicológica. 

Frente a esse contexto, questionou-se: a) como a precarização do vínculo empregatício a 

que estão submetidos os professores substitutos afeta a dinâmica prazer-sofrimento no 

trabalho? b) que elementos da organização do trabalho docente favorecerem a violência 

psicológica? c) quais as repercussões dessa violência sobre os professores substitutos? 

A partir dessas questões norteadoras, a pesquisa aqui relatada, fruto de uma dissertação 

de mestrado, teve por objetivo analisar a natureza da relação existente entre 

precarização, violência e sofrimento no cotidiano laboral de professores substitutos de 

uma IFES. Para tanto, fez-se uma caracterização das condições e da organização do 

trabalho desses professores, identificando as violências a elas associadas, bem como as 

estratégias de mediação utilizadas por tais profissionais frente às adversidades. Foi 

utilizado o referencial teórico-metodológico da Psicodinâmica do Trabalho, aplicando-

se a clínica do trabalho e da ação preconizada por Christophe Dejours. Sob esta 

perspectiva, a coleta de dados teve como fonte principal a construção de um espaço 

público de discussão, que ocorreu através da realização de 14 sessões coletivas 

semanais, envolvendo 06 professores substitutos. A clínica do trabalho percorreu as 

etapas de: pré-pesquisa, que contemplou análise documental e a realização de 31 

entrevistas, sendo 28 com docentes e 3 com gestores (chefes de departamento), visando 

o levantamento da demanda; a pesquisa propriamente dita, que se deu a partir da 

realização das sessões, com a observação clínica, a discussão e a interpretação dos 

conteúdos; e a validação, que ocorreu simultaneamente ao desenvolvimento da 

pesquisa, haja vista seu caráter de pesquisa e ação. Constatou-se a ocorrência de 

violências sutis, que se apresentam nas condições e na organização do trabalho e nas 

relações laborais, as quais geram sofrimento no trabalho; todavia, sem que este tome o 

destino de patologias. Diante de tal sofrimento, os professores usam estratégias de 

defesa de negação, adaptação e exploração. Não obstante, conseguem mobilizar-se 

subjetivamente no trabalho, preservando a saúde e vivenciando o prazer, por estarem 

diante de atividades com as quais se identificam, por enxergarem nelas um sentido e 
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uma contribuição social, além do fato de que dispõem de certo grau de autonomia e de 

reconhecimento social advindo dos discentes. O uso da clínica psicodinâmica do 

trabalho mostrou-se pertinente e favorável à emancipação dos trabalhadores, 

configurando-se como uma atividade que contribui para uma atuação social e política 

dos profissionais de psicologia, na qual a saúde do trabalhador efetivamente coloca-se 

como objetivo principal a ser alcançado. 
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CLÍNICAS DO TRABALHO E DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS: O NEXO 

CAUSAL EM DEBATE 

 

 

Fabiane Konowaluk Santos Machado - Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) 

Karine Vanessa Perez - Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Mayte Raya Amazarray - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA)  

Maria Cristina Niederauer - Centro de Estudos Mariot 

 

 

Introdução A discussão sobre o aceite ou não do atestado emitido pelos psicólogos é 

antiga na profissão. O CRP 07 tem estado atenta para este debate, e entende a ampliação 

desta discussão como pertinente e atual para a profissão do Psicólogo. A questão da 

comprovação documental entre o nexo do adoecimento do trabalhador e seu trabalho 

também é pauta frequente de estudos e discussões acerca desta relação, por vezes 

incipiente e prejudiciais aos agravos à saúde dos trabalhadores. Assim, este trabalho 

propõe a ampliação deste debate, de forma interdisciplinar e transversal ao campo da 

assistência em saúde. Método A partir da problematização por parte de alguns colegas 

Psicólogos que atuam na área de Psicologia do Trabalho, a Comissão de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho (CPOT) do Conselho Regional de Psicologia (CRP) 

região 07, criou um Grupo de Trabalho (GT) para discutir a questão da emissão, 

validação e aceite do Atestado Psicológico como abonador de faltas em função de 

questões referentes à Saúde Mental relacionada com o trabalho. A partir daí o GT 

deparou-se com questões referentes à produção escrita dos Psicólogos, dos problemas 

advindos destes, mas também com a dificuldade de documentar o nexo causal entre a 

saúde mental relacionada ao trabalho. Esta discussão merece debate ampliado, visto que 

o diagnóstico de saúde mental é amplamente registrado para fins de benefícios junto à 

previdência social, mas quando se trata do dano psicológico, muitas vezes judicializado, 

não há clareza do nexo causal desta relação, e não é incomum a não validação dos 

documentos emitidos por Psicólogos em processos judiciais e/ou administrativos. Existe 

também no setor privado a orientação de não aceite do atestado psicológico para abono 

e/ou justificativas de faltas ao trabalho, por parte de algumas empresas. Resultados, 

Discussão, Conclusão Como forma de ampliar o debate, o GT de atestados psicológicos 

está propondo a discussão na área da saúde, visto que muitas pessoas com sofrimento 

mental relacionado ao trabalho procuram os serviços de psicologia para 

acompanhamento e tratamento, mas ainda observamos dificuldade no esclarecimento 

desta relação, talvez por estar em ambiente de saúde e não, necessariamente, de 

trabalho. O GT segue trabalhando esta temática e de forma ampliada, convoca os 

demais profissionais que atuam não somente no âmbito da saúde, mas também na 

gestão a dialogar conosco sobre a questão do aceite e validade dos documentos emitidos 
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por Psicólogos na construção e comprovação do nexo causal entre saúde mental e o 

trabalho.  

 

PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR: ESPAÇO DE ESCUTA E 

ACOLHIMENTO EM UM ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

 

 

Patrícia Passos Sampaio - Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

Sahra Ferreira Roque - Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

Paulo Henrique De Oliveira Arruda - Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

 

 

A Psicodinâmica do Trabalho enquanto dispositivo clínico procura, através da escuta e 

fala dos trabalhadores, construir um espaço onde os sujeitos possam refletir seu 

cotidiano laboral, possibilitando a construção de novos sentidos. Diante da parceria 

entre um órgão do poder judiciário e a Universidade de Fortaleza, foi criado o Programa 

de Saúde do Trabalhador (PROST), um espaço de escuta e acolhimento aos servidores, 

para o desenvolvimento coletivo de estratégias de enfrentamento ao sofrimento. Para 

implementação do PROST, foi utilizada a metodologia da Psicodinâmica do Trabalho: 

foram realizadas reuniões com a gestão para aproximação do campo (pré-pesquisa). As 

memórias, com registro e interpretação das falas dos participantes, eram lidas e 

validadas no início de cada encontro (pesquisa propriamente dita) e ao final da 

intervenção foram compiladas em relatório que após validado (validação) foi 

apresentado à diretoria. Aconteceram dois grupos em 2016, onde foram trabalhados os 

temas: papel do trabalho; vivências de prazer-sofrimento; estratégias de enfrentamento; 

processo saúde-adoecimento; o “viver-junto" como estratégia de proteção contra 

patologias relacionadas ao trabalho; sofrimento patológico e criativo. O primeiro grupo 

foi realizado com servidores em término de licença médica (7 encontros/ 6 integrantes). 

Ao final da intervenção foi apresentado um relatório à diretoria que solicitou a 

realização de outro grupo (8 encontros/ 8 participantes) para trabalhar os mesmos temas 

com servidores sem histórico de licenças medicas a fim de se construir um Plano de 

Ação Coletiva. Os dados dos dois grupos foram agrupados em cinco categorias: 

organização do trabalho; estigmatização; reconhecimento e motivação; viver-junto; 

sofrimento psíquico. Para os servidores, contribuíam para um ambiente de 

desmotivação e sofrimento: hierarquização e personalismo nas relações organizacionais; 

diferença nos direitos referentes à regulamentação de cargos (terceirizados, 

comissionados estagiários e servidores concursados); pouco espaço para improvisação e 

uso da inteligência prática; sentimento de desumanização decorrente da privação do 

exercício de autonomia; mudança de gestão a cada 2 anos que interfere na continuidade 

das ações. Muitos servidores se queixavam de se sentirem incompreendidos, 

estigmatizados e ridicularizados por gestores e colegas, por se afastarem do trabalho em 

decorrência de doença mental. Há carência de reconhecimento para além do financeiro, 

o que acaba desmotivando os trabalhadores. O viver- junto aparece como elemento 

fundamental para o bem-estar, no entanto, não há um sentimento de coletividade entre 

eles, que são estimulados a desenvolver um trabalho individualizado. A instituição 
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caracteriza-se como local de sofrimento pois lida cotidianamente com alienação 

parental, batalhas judiciais, processos familiares, etc. Identificamos sinais de 

sofrimento, traduzido em uma desconfiança na Instituição, diretamente relacionada à 

falta de planejamento e às contradições institucionais que se manifestam na medida em 

que o órgão estabelece metas a serem cumpridas, mas não oferece condições favoráveis 

aos servidores para o seu cumprimento. Como resultado da intervenção foi elaborado 

um Plano de Ação Coletiva a ser desenvolvido em 2017 e 2018 com as seguintes ações: 

oficinas de melhoria por setor, oficinas de projeto de vida, programa de aposentadoria, 

grupo de escuta para gestores, criação de espaços de convivência, confecção de cartilhas 

sobre sinais de sofrimento, plano este fruto da mobilização coletiva de interventores e 

servidores 
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“PARA TER A CABEÇA BOA”: O SENTIDO DO TRABALHO NA 

PERCEPÇÃO DOS ARTISTAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

Patrícia Passos Sampaio - Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

Gustavo Almeida Barbosa - Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

 

 

A intervenção teve como cenário a construção civil e como participantes, operários do 

canteiro de obra. O sentido atribuído ao trabalho se torna imprescindível para a 

compreensão da relação prazer/desprazer/trabalho, tendo em vista as especificidades do 

ramo. A lógica da construção civil requer sensibilidade do interventor para compreender 

os fatores sociais presentes, pois o discurso desses trabalhadores está atravessado por 

estigmas que os endereçam ao “não lugar” na sociedade: baixa escolaridade, cor da pele 

e desvalorização da função. Foi objetivo da intervenção criar um espaço de escuta para 

que o coletivo-operários, pudesse elaborar a relação sofrimento/ prazer/trabalho. Como 

metodologia, privilegiamos a Clínica do Trabalho e da Ação, modelo que viabiliza um 

compartilhamento que garante aos sujeitos elaborações, reconhecendo em si, num 

movimento de emancipação, sentidos anteriormente desconhecidos. No decorrer do 

percurso, depararam-se com a fala do outro, fato que encorajou a ressignificação do 

sentido de trabalho. Participaram da intervenção 16 colaboradores, divididos em 2 

grupos que discutiram, durante o primeiro semestre de 2017, os temas: sentido do 

trabalho; experiências de prazer/ sofrimento; estratégias defensivas; mobilização 

subjetiva, autonomia. Os encontros foram gravados, com autorização dos participantes, 

transcritos e analisados de acordo com a análise temática: entraram em cena figuras já 

explícitas, o que não foi dito ou percebido, metáforas e as contradições do conteúdo. A 

análise incluiu também os gestos, as expressões faciais, as posturas, os silêncios, as 

pausas, os titubeios, exigindo habilidade de escuta dos interventores para a captura dos 

detalhes mais velados. A partir das falas emergiram quatro categorias: “a empresa que 

tem valores dá valor ao funcionário” (alinhamento de valores entre empresa e 

funcionário): através do salário, que não atrasa, e dos treinamentos oferecidos o 

funcionário se sente seguro e valorizado; “o atropelamento do trabalho”(segurança e 

precariedade no trabalho): enfrentar situações de risco faz aparecer vivências de medo e 

eles são conclamados a se posicionarem de forma viril ("tu não é macho , não? Não 

aguente o tranco, não?"); "para ter a cabeça boa” (importância do reconhecimento, 

qualidade de vida e valorização da dignidade humana): aqui é relatada a importância de 

ser reconhecido pelo chefe e pelos colegas o que gera confiança e engajamento; 

.“invisibilidade social”( percepção de como a sociedade vê seu trabalho, autonomia e 

direitos conquistados) :apesar da desvalorização social, alguns reconhecem a 

importância de seu trabalho: " eu sou um artista; construo o sonho das pessoas". Ficou 

visível, a partir do discurso dos trabalhadores, a resignação, desqualificação e 

exploração resultante da invisibilidade social, além do medo pelo trabalho de risco, que 

desencadeia estratégias de enfrentamento que se evidenciam pelo discurso de 

valorização à vida ou pela “virilidade”. Foi elaborado e manifesto, como sentido do 
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trabalho pelo grupo, o fato de trabalharem em uma empresa que tem valores e que paga 

os seus salários em dia, a importância do reconhecimento (através de elogios e 

tratamento cortês por parte da chefia), a possibilidade de construção de vínculos e o 

sentimento de realização por suas habilidades específicas e capacidade de construir.  
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ANÁLISE CLÍNICA DO TRABALHO: NOVAS DIREÇÕES 

METODOLÓGICAS 

 

 

Graziele Alves Amaral – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Ana Magnólia Mendes – Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

Esta pesquisa visa apresentar os resultados preliminares de um novo método clínico de 

análise do trabalho. A partir de uma experiência de escuta clínica do trabalho com um 

grupo de professoras readaptadas da rede pública de ensino do Distrito Federal, 

deparou-se com a necessidade de dar novas direções ao método de Análise da Clínica 

do Trabalho (ACT) concebido por Mendes e Araújo (2012). A clínica se deu em 22 

sessões semanais com onze participantes, seguindo as etapas e os dispositivos clínicos - 

análise da demanda, transferência e interpretação - descritos por Mendes (2014). 

Utilizou-se como instrumentos o registro das sessões, o diário de campo, o memorial e o 

registro das supervisões, dados que compuseram o material de pesquisa a ser analisado. 

Por se tratar de um processo de escuta clínica de trabalhadores adoecidos, o grupo 

esteve muito mais mobilizado com questões referentes ao seu sofrimento no processo de 

adoecimento e de readaptação do que com questões referentes à organização do 

trabalho. Além disso, as professoras não faziam parte do mesmo contexto escolar, o que 

as unia naquele grupo era o fato de estarem adoecidas e, consequentemente, 

readaptadas. Assim, as bases constitutivas da ACT - Análise dos Dispositivos Clínicos, 

Análise da Psicodinâmica do Trabalho e Análise da Mobilização do Coletivo de 

Trabalho - se mostraram insuficientes para darem conta das categorias que emergiram 

dessa clínica. As novas direções metodológicas da análise clínica do trabalho propõem 

que se procedam duas etapas, a pré-análise e a análise propriamente dita, esta última 

constituindo-se por três eixos analíticos: análise da clínica do trabalho; análise do 

trabalho vivo; e análise dos destinos do sofrimento. A pré-análise se configura como 

uma primeira tomada de contato com os dados da clínica do trabalho, sendo decorrente 

de uma leitura flutuante a partir da qual o clínico-pesquisador entra em contato com o 

material a ser analisado deixando-se invadir por impressões e orientações. Para 

organizar as informações ressaltadas ao clínico-pesquisador nesse primeiro momento, 

devem ser registrados os principais eventos de cada sessão: participantes, memorial, 

temas, afeto, diário de campo, observações e diário de campo. A análise propriamente 

dita se inicia com a codificação de todo material de pesquisa que, em seguida, deve ser 

organizado nos eixos analíticos do método. Cada eixo se constitui de categorias 

predefinidas. No eixo da análise clínica do trabalho, cada um dos dispositivos de escuta 

compõe uma categoria de análise. No eixo de análise do trabalho vivo, existem duas 

categorias: o trabalho das professoras e o trabalho da própria clínica (incluindo a 

supervisão). No eixo dos destinos do sofrimento, há a categoria dos destinos 

sintomáticos e a dos destinos políticos. Este eixo ampliou a perspectiva analítica que 

antes só considerava a mobilização do coletivo de trabalho. A escuta de trabalhadores 

adoecidos permitiu verificar que nem sempre há mobilização do coletivo, o que não 
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inviabiliza que esses trabalhadores possam dar novos destinos ao sofrimento. Ainda em 

fase de concepção, esse método de análise clínica do trabalho requer que novas 

pesquisas sejam realizadas com o intuito de testá-lo. 
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ANÁLISE PSICODINÂMICA DO ADOECIMENTO RELACIONADO AO 

TRABALHO EM UMA EMPRESA NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS 

 

 

Nádia Santos Freitas - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Gerusa Menezes de Carvalho - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Priscila Moreira Santana - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Rosangela Dutra de Moraes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

O trabalho tem um papel representativo na dignidade humana, na medida em que dele 

provém o sustento, realiza sonhos e projetos de vida. Quando promove saúde, o trabalho 

pode promover cidadania e mudança na condição de vida; contribuir para o bem comum 

e para o desenvolvimento de uma nação. Entretanto, toda experiência humana está 

implicada em seu momento histórico. O mundo do trabalho é diretamente afetado pelas 

transformações do modo de produção capitalista, especialmente pelas mutações da 

economia mundializada e neoliberal. O trabalhador industriário, sujeito deste estudo, 

imerso em ideologias organizacionais da excelência, sofre com a sobrecarga e a 

intensificação do ritmo de trabalho. As metas da ideologia capitalista se tornam cada 

vez mais “totalitárias” e inatingíveis, pois visam à superação da concorrência. Essa 

competição “enlouquecedora”, banalizada e de traços perversos produz violência 

psicológica no trabalho, fazendo da organização do trabalho um espaço cada vez mais 

propício ao adoecimento.  O aumento das doenças ocupacionais sinaliza que ainda 

persistem condições de trabalho deletérias à saúde e que os programas de gestão da 

saúde das empresas, preconizados como multidisciplinares e multiprofissionais, não 

estão acontecendo de forma eficaz. As controvérsias nas interpretações referentes ao 

nexo do adoecimento com o trabalho, resultam ainda num circuito penoso ao 

trabalhador que pleiteia esta relação. A pesquisa teve como objetivo geral compreender 

a dimensão subjetiva do processo do adoecimento por Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho - DORT, em um grupo de trabalhadores em tarefa restrita de 

uma empresa no Pólo Industrial de Manaus. Utilizou-se a fundamentação teórico-

metodológica da Psicodinâmica do Trabalho – PDT, que possibilitou a análise 

psicodinâmica da dimensão subjetiva do trabalho. O método contribui para a promoção 

da saúde e possui diferentes etapas: a pré-pesquisa, análise de demanda, constituição de 

grupos de trabalhadores e pesquisadores, pesquisa propriamente dita, material de 

pesquisa, observação clínica, método de interpretação, validação e refutação, os quais 

foram adequados ao real da pesquisadora. Os resultados da clínica do trabalho e da ação 

sinalizaram a banalização do mal, conforme desenvolvida por Dejours, com relação ao 

adoecimento relacionado ao trabalho, na empresa pesquisada. A discussão dos 

resultados revelou paradoxos na organização do trabalho, sofrimento imputado pela 

liderança, aceleração e sobrecarga. Os laços de cooperação e mobilização coletiva 

estavam enfraquecidos, a inteligência prática do trabalhador era ignorada e não havia 

um acompanhamento eficaz do adoecimento relacionado ao trabalho. Ansiedade e 

insegurança estavam presentes, devido ao medo de perder o emprego como resultado da 
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condição de adoecimento por DORT e da crise econômica. As estratégias coletivas 

utilizadas eram predominantemente defensivas e o grupo desenvolveu alta tolerância as 

injustiças sofridas no cotidiano de trabalho. Na dimensão individual, observou-se 

submissão e resignação à sobrecarga de trabalho movida pela necessidade de 

subsistência. Ao término da clínica do trabalho, foi possível identificar alguns 

movimentos individuais de estratégia de enfrentamento, em prol da saúde, e indícios de 

elaboração do sofrimento. O grupo pesquisado não apresentou mobilização coletiva 

para emancipação política ou estratégias de enfrentamento coletivas, no que diz respeito 

à violência sofrida, possivelmente pela fragilidade da condição de adoecimento. 
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A ESCUTA CLÍNICA DO SOFRIMENTO NO TRABALHO: ESTUDO DE 

CASO COM UM POLICIAL MILITAR AFASTADO POR USO DE ALCOOL 

 

 

Almerinda Maria Skeff Cunha – Universidade Federal Do Tocantins (UFT) 

Liliam Deisy Ghizoni – Universidade Federal Do Tocantins (UFT) 

 

 

Apresenta-se uma escuta clínica com um policial militar afastado do trabalho devido o 

alcoolismo e prestes a ser reformado (aposentadoria por invalidez proporcional). Este 

estudo tem a Psicodinâmica do Trabalho como teoria norteadora e a Escuta Clínica do 

sofrimento enquanto técnica para compreensão do trabalho vivo e os destinos do 

sofrimento apresentados por este trabalhador. O trabalho, antes compreendido apenas 

como fonte de sobrevivência, evolui de acordo com o progresso da sociedade e passa a 

ser fonte de bem-estar, de auto realização, de prazer e, também de sofrimento. O álcool, 

por sua vez, apresenta-se como um vício avassalador na vida do sujeito, trazendo-o às 

vivências de sofrimento no ambiente familiar, social e de trabalho. O uso abusivo do 

álcool surge como uma maneira de responder a nova morfologia do trabalho, e é uma 

das causas de afastamento do trabalho. Neste estudo de caso os atendimentos são 

individuais, uma vez por semana, nas dependências do Centro Integrado de Reabilitação 

e Readaptação (CIRR) da Polícia Militar do Tocantins. Até o momento foram realizadas 

05 sessões (caso em andamento) com duração média de 50 minutos cada, havendo 

supervisão após os atendimentos. Os dados são gravados durante cada sessão e 

registrados a partir dos instrumentos: diário de campo, quadro síntese e memorial, este 

último sendo construído após cada supervisão. Faz-se a Análise Clínica do Trabalho de 

Mendes e Araujo (2012) em sua Etapa II – Análise da Psicodinâmica do Trabalho. 

Como resultados nota-se, até o momento, uma organização do trabalho (O.T) baseada 

no regime da disciplina e hierarquia incidindo na lacuna existente entre o trabalho 

prescrito e o real do trabalho (trabalho vivo), embora as mudanças e reestruturações 

aconteçam e, algumas, se façam necessárias, o sujeito sente-se sem reconhecimento por 

não ter sido promovido. O sofrimento vivenciado pelo sujeito é expresso por meio de 

sentimento de indignação, frustração e desmotivação associados à O.T. A falta de 

sentido no trabalho, o esgotamento mental e a falta de reconhecimento no trabalho 

também caracterizam a fala do sujeito. Se autodenomina como um doente por conta do 

álcool, deseja a reforma proporcional ao tempo de serviço, mas não percebe que foi o 

álcool o motivador do descrédito dado a ele na Polícia Militar. Trata-se de um policial 

que está há 1 ano e quatro meses sem consumir álcool, afastado do trabalho, mas que já 

passou por três internações e vários afastamentos, sindicâncias e desgastes. Um dos 

destinos do sofrimento possíveis, que vem sendo pontuado nas sessões, é o político, 

percebe-se engajamento em ações sociais na comunidade local, com a igreja e com a 

confecção de vasos e plantio de morangos. Há possibilidade de sublimação, remetendo-

se a um ato de criação ou num plano ético a criação de valores, dando acesso à 

possibilidade criadora do sofrimento, mas observa-se pouca resistência a frustração, 

sobretudo por um histórico familiar desestruturante. Os atendimentos estão em fase 
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inicial, podem ser concluídos até agosto de 2017, trata-se de um produto da dissertação 

de mestrado. 
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NARRATIVA FOTOGRÁFICA COMO FERRAMENTA DIDÁTICA E 

ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO 

 

 

Karine Vanessa Perez Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

 

Este trabalho se propõe a compartilhar a experiência possibilitada pelas intervenções 

realizadas na disciplina de Psicologia do Trabalho II de um curso de Psicologia. As 

ideias que mobilizaram a construção desta escrita são fruto de uma produção coletiva, 

possibilitando aos acadêmicos uma visão ampliada acerca do mundo do trabalho, seus 

percalços e atravessamentos. Esta atividade se configurou como uma pesquisa-

intervenção desenvolvida pelos estudantes e com a participação de trabalhadores de 

diversas áreas. A metodologia aqui descrita se refere àquela que foi adotada para 

proporcionar uma interligação entre a teoria e a prática em Psicologia do Trabalho. A 

produção de fotografias estava atrelada a entrevistas e um trabalho teórico-prático, onde 

os autores-estudantes tiveram que relacionar os conceitos trabalhados em aula com o 

fazer de uma determinada categoria profissional, exemplificando para além da parte 

escrita, com fotografias. A fotografia e o contato com o mundo do trabalho permitiram 

avançar no sentido de se conhecer e intervir em uma determinada realidade, um campo. 

Neste caso a pesquisa social voltou-se ao contexto do trabalho de variadas categorias 

profissionais. Neste sentido, esta atividade permitiu aos alunos uma aproximação dos 

aspectos teóricos trabalhados em sala de aula de modo que esses pudessem compreender 

como os aspectos do mundo do trabalho, envolvendo o trabalhar, o sofrer, o resistir e o 

se constituir são vivenciados na prática. A fotografia teve, especialmente, a função de 

produzir visibilidade/s em relação a detalhes da vida no trabalho que, com frequência, 

não são olhados pela sociedade de maneira geral. Permitiu assim a construção de uma 

sensibilidade em relação a aspectos do trabalho que sempre passaram despercebidos. A 

narrativa fotográfica produzida a partir da pesquisa-intervenção, pode se constituir 

como uma ferramenta importante tanto para os pesquisadores intervirem nos mais 

diversos contextos sociais, fomentando reflexões que, neste caso, se referiam ao mundo 

do trabalho, quanto para os professores que buscam com este método tornar a 

aprendizagem um processo vivenciado na/s prática/s. A partir desta pesquisa-

intervenção foi possível perceber aspectos relacionados ao prazer e sofrimento no 

trabalho dos participantes. Além disso a sobrecarga de trabalho, a baixa remuneração, 

sonhos de mudança de vida, e uma vivência de trabalho sofrida foram aspectos 

relevantes. Entretanto, também foram relatados o reconhecimento social da profissão, 

bem como o uso da criatividade e a inventividade no cotidiano de trabalho. Desse 

modo, pode-se perceber que o encontro dos acadêmicos de psicologia com os 

trabalhadores, onde os primeiros puderam também ingressar no mundo do trabalho dos 

entrevistados a partir do olhar destes, possibilitou uma sensibilidade em relação às 

personagens narradas, bem como sobre um conhecimento aprofundado sobre o fazer dos 

participantes. Ao final das apresentações dos trabalhos na disciplina, se propôs a 
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realização de uma exposição de fotografias nos corredores da universidade. Esta ação 

teve o intuito de visibilizar, de fato, o fazer dos trabalhadores participantes, bem como o 

envolvimento dos estudantes com esta atividade. 
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A POTÊNCIA DOS USOS DO PROART NAS INVESTIGAÇÕES SOBRE A 

SAÚDE E ADOECIMENTO 

 

 

Milena Chifarelli Villarino - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Leandro de Oliveira Abreo - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Camilla Moreira de Oliveira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Batista Ferreira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

O Protocolo de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART) é um 

instrumento amplo, utilizado em diversos estudos, que fornece informações a respeito 

das características da organização prescrita do trabalho, do estilo de gestão da 

organização, levanta riscos de sofrimento patogênico e identifica danos físicos e 

psicossociais decorrentes do trabalho. Composto por 92 perguntas no formato de escala 

tipo Likert, perguntas abertas e dados sociodemográficos, o questionário é 

fundamentado em abordagens críticas e clínicas do trabalho e seu principal objetivo é o 

mapeamento dos riscos psicossociais a partir da investigação de diferentes dimensões da 

relação do trabalhador com a organização do trabalho. Este trabalho é um 

desdobramento de duas dissertações de mestrado que utilizaram o PROART e tem 

como objetivo ampliar a discussão em torno das formas de uso deste instrumento na 

pesquisa e intervenção. Em uma das pesquisas, o PROART foi respondido por 36 

agentes socioeducativos que trabalham numa unidade de privação de liberdade para 

adolescentes em conflito com a lei. A outra, ainda em andamento, contemplou 34 

eletricistas de manutenção de linhas de transmissão de energia. As intervenções tiveram 

como base os estudos em psicodinâmica do trabalho em conjunto com aspectos do 

método da cartografia e análise do núcleo de sentidos. Aliado às observações de 

trabalho e aos diários de campo, o PROART foi um dispositivo oportuno para iniciar a 

discussão da relação trabalho e saúde nas organizações, pois respondia às demandas por 

instrumentos estruturados, quantitativos e validados. Entretanto, sua aplicação e análise 

foram realizadas de maneira distinta daquela proposta em seu manual de aplicação. 

Ambas as pesquisas tiveram o PROART como instrumento de intervenção adaptado 

para as demandas do campo: os questionários foram lidos em voz alta, respondidos em 

conjunto com os pesquisadores e sua aplicação foi realizada tanto individual quanto 

coletivamente. Isto se deve, principalmente, às dificuldades encontradas com a leitura e 

interpretação das questões do protocolo e logísticas de aplicação. Contudo, isto também 

possibilitou a discussão das afirmativas e das situações de trabalho durante a aplicação. 

Em detrimento das análises fatorial, descritiva e inferencial descritas no manual de 

aplicação, foram privilegiados os conteúdos emergidos das discussões, observadas as 

insistências a partir das falas dos sujeitos de pesquisa procedendo à análise do núcleo de 

sentidos. Assim, nenhuma das pesquisas utilizou os dados estatísticos provenientes da 

aplicação como forma de análise da organização. Ainda assim, o PROART foi 

extremamente profícuo na mobilização de discussões relacionadas aos aspectos do 

trabalho, às possibilidades de saúde e adoecimento, e à organização e condições de 
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trabalho, demonstrando a potência de utilização de um instrumento quantitativo para 

elaboração e condução de pesquisas qualitativas. 
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A CONSTRUÇÃO DE FATORES PREDITORES DE SAÚDE FÍSICA E 

PSÍQUICA NO TRABALHO DOS SERVIDORES DE UM HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO PÚBLICO ATRAVÉS DA CLÍNICA DO TRABALHO 

 

 

Cláudia De Negreiros Magnus – Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Grande Do 

Sul Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Grande Do Sul (SESAU-RS) 

Adriana Leopoldino - Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Grande Do Sul 

Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Grande Do Sul (SESAU-RS) 

Araci Menezes – Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Grande Do Sul Secretaria 

Estadual De Saúde Do Rio Grande Do Sul (SESAU-RS) 

Taciara Perin – Hospital Psiquiátrico São Pedro 

Fernanda Tarabal Lopes – Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (UFRGS) 

Richard David Ebert – Secretaria Da Modernização Administrativa E Dos 

Recursos Humanos (SARH) 

Kleber Da Silva Rocha – Secretaria Da Modernização Administrativa E Dos 

Recursos Humanos (SARH) 

Fábio Nobre Zimmer – Secretaria Da Modernização Administrativa E Dos 

Recursos Humanos (SARH) 

Adriana Oliveira Da Silva - Secretaria Da Fazenda (Sefaz) 

Lisiane Paganotto - Secretaria Da Segurança (SSP) 

 

 

Este projeto foi desenvolvido através de uma parceria existente entre Secretarias de 

estado do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para 

concorrer ao edital do Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) e transcorrerá 

durante dois anos (com apoio do Decit/SCTIE/MS, CNPq, SES/RS e FAPERGS). Tem 

por objetivo construir fatores preditores de saúde física e psíquica no trabalho dos 

servidores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, instituição pertencente à Secretaria 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), através da aplicação do Protocolo 

de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART) e de grupos de 

discussão potencializando assim, ações de capacitação. Por construção de fatores 

preditores entendemos o apontamento de indicadores de saúde que balizarão ações 

voltadas para a saúde do servidor, abrindo perspectivas de prevenção de patologias 

associadas ao trabalho. Como objetivos específicos pretende-se realizar grupos de 

discussão que permitam a construção coletiva; promover o desenvolvimento de práticas 

de capacitação que potencializem os fatores preditores de saúde no trabalho; e, 

contribuir para a qualidade e efetividade dos serviços prestados aos usuários do SUS. O 

protocolo foi elaborado a partir da metodologia da Psicodinâmica do Trabalho (FACAS, 

2013), possui abordagem qualitativa, e é fundamentado em uma escala que avalia quatro 

eixos centrais de análise – contexto, forma de gestão, vivências; e, ainda, problemas 

físicos, psicológicos e sociais no trabalho. Os procedimentos previstos para a realização 

da pesquisa no primeiro ano incluem aplicação do Protocolo (PROART) e discussões 

em grupo. Após esta etapa, serão realizados encontros com os servidores que deverão 
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ocorrer em grupo, realizados dentro da própria instituição, com duração aproximada de 

1 hora e trinta e periodicidade semanal. Prevê-se a realização de cinco a dez encontros, 

perfazendo o período entre dois a quatro meses. No segundo ano pretende-se selecionar 

e executar ações de capacitação voltadas ao servidor que causem melhorias na qualidade 

do seu trabalho e que impactem diretamente nos usuários. Esta relação será alicerçada 

por referências bibliográficas já existentes. Espera-se a partir da aplicação dos 

Protocolos e dos grupos de discussão, a construção de fatores preditores de saúde física 

e psíquica no trabalho dos servidores do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Esses fatores 

serão balizadores no planejamento de ações estruturadas de capacitação voltadas aos 

servidores que melhorem a qualificação e efetividade dos seus serviços. Ressalta-se que 

as ações de capacitação selecionadas terão o intuito de potencializar os fatores 

preditores de saúde no trabalho, que repercutirão também no atendimento aos usuários. 

Diante da dimensão do campo muitas questões se avolumam ainda sem respostas 

sinalizando a complexidade do segmento a ser pesquisado e revelando a necessidade de 

maior visibilidade ao tema, para que, a partir das novas configurações do trabalho seja 

possível a construção de processos mais sadios e prazerosos, especialmente no Hospital 

Psiquiátrico São Pedro, que tem como particularidade a missão de “produzir/fomentar” 

saúde psíquica, mas que talvez necessite rever a própria forma de viabilizá-la 

internamente junto aos seus trabalhadores. 
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DIMENSÃO SUBJETIVA DO PROCESSO DO ADOECIMENTO POR 

DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO EM 

TRABALHADORES EM TAREFA RESTRITA DE UMA EMPRESA NO PÓLO 

INDUSTRIAL DE MANAUS 

 

 

Nádia Santos Freitas - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Gerusa Menezes de Carvalho - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Priscila Moreira Santana - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Rosangela Dutra de Moraes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

O trabalho tem um papel representativo na dignidade humana, na medida em que dele 

provém o sustento, realiza sonhos e projetos de vida. Quando promove saúde, o trabalho 

pode promover cidadania e mudança na condição de vida; contribuir para o bem comum 

e para o desenvolvimento de uma nação. Entretanto, toda experiência humana está 

implicada em seu momento histórico. O mundo do trabalho é diretamente afetado pelas 

transformações do modo de produção capitalista, especialmente pelas mutações da 

economia mundializada e neoliberal. O trabalhador industriário, sujeito deste estudo, 

imerso em ideologias organizacionais da excelência, sofre com a sobrecarga e a 

intensificação do ritmo de trabalho. As metas da ideologia capitalista se tornam cada 

vez mais “totalitárias” e inatingíveis, pois visam à superação da concorrência. Essa 

competição “enlouquecedora”, banalizada e de traços perversos produz violência 

psicológica no trabalho, fazendo da organização do trabalho um espaço cada vez mais 

propício ao adoecimento. O aumento das doenças ocupacionais sinaliza que ainda 

persistem condições de trabalho deletérias à saúde e que os programas de gestão da 

saúde das empresas, preconizados como multidisciplinares e multiprofissionais, não 

estão acontecendo de forma eficaz. As controvérsias nas interpretações referentes ao 

nexo do adoecimento com o trabalho, resultam ainda num circuito penoso ao 

trabalhador que pleiteia esta relação. A pesquisa teve como objetivo geral compreender 

a dimensão subjetiva do processo do adoecimento por Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho - DORT, em um grupo de trabalhadores em tarefa restrita de 

uma empresa no Pólo Industrial de Manaus. Utilizou-se a fundamentação teórico-

metodológica da Psicodinâmica do Trabalho – PDT, que possibilitou a análise 

psicodinâmica da dimensão subjetiva do trabalho. O método contribui para a promoção 

da saúde e possui diferentes etapas: a pré-pesquisa, análise de demanda, constituição de 

grupos de trabalhadores e pesquisadores, pesquisa propriamente dita, material de 

pesquisa, observação clínica, método de interpretação, validação e refutação, os quais 

foram adequados ao real da pesquisadora. Os resultados da clínica do trabalho e da ação 

sinalizaram a banalização do mal, conforme desenvolvida por Dejours, com relação ao 

adoecimento relacionado ao trabalho, na empresa pesquisada. A discussão dos 

resultados revelou paradoxos na organização do trabalho, sofrimento imputado pela 

liderança, aceleração e sobrecarga. Os laços de cooperação e mobilização coletiva 

estavam enfraquecidos, a inteligência prática do trabalhador era ignorada e não havia 
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um acompanhamento eficaz do adoecimento relacionado ao trabalho. Ansiedade e 

insegurança estavam presentes, devido ao medo de perder o emprego como resultado da 

condição de adoecimento por DORT e da crise econômica. As estratégias coletivas 

utilizadas eram predominantemente defensivas e o grupo desenvolveu alta tolerância as 

injustiças sofridas no cotidiano de trabalho. Na dimensão individual, observou-se 

submissão e resignação à sobrecarga de trabalho movida pela necessidade de 

subsistência. Ao término da clínica do trabalho, foi possível identificar alguns 

movimentos individuais de estratégia de enfrentamento, em prol da saúde, e indícios de 

elaboração do sofrimento. O grupo pesquisado não apresentou mobilização coletiva 

para emancipação política ou estratégias de enfrentamento coletivas, no que diz respeito 

à violência sofrida, possivelmente pela fragilidade da condição de adoecimento.  
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A CLÍNICA DO TRABALHO NO TRE-PE: CARTOGRAFIAS DA DINÂMICA 

DE PRAZER E SOFRIMENTO DE UM GRUPO DE SERVIDORES 

 

 
Maria De Lourdes Cordeiro De Araújo Bezerra –  Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE-PE) 

Ana Lúcia Francisco – Universidade Católica De Pernambuco (Unicap) 

 

 

O processo de redemocratização do país possibilitou a renovação das instituições 

jurisdicionais brasileiras. A Justiça Eleitoral, por exemplo, passou por um grande 

crescimento, resultando na ampliação de seus quadros e no aprimorando de suas 

funções. Paralelamente, a precarização do trabalho tem direcionado muitos brasileiros 

para o serviço público em busca de estabilidade e segurança, mesmo que isso signifique 

deixar para trás a profissão que inicialmente escolhera e até experimentara. Nesse 

contexto, temos registrado na Coordenadoria de Atenção à Saúde do TRE-PE um 

significativo percentual de afastamento do trabalho por motivo de doenças, recaindo, 

em primeiro ou segundo lugar, sobre a CID F – aquela que reúne os transtornos mentais 

e comportamentais, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças – CID10, 

publicada pela Organização Mundial de Saúde. Para tentar compreender e lidar com 

essa realidade, estamos implantando um serviço de escuta clínica do sofrimento no 

trabalho na instituição. Esta comunicação trata de uma pesquisa-intervenção em clínica 

do trabalho, realizada com um grupo de oito servidores do TRE-PE, com enfoque 

teórico-metodológico na Psicodinâmica do Trabalho, de Christophe Dejours, articulada 

com a Cartografia concebida por Gilles Deleuze e Félix Guattari. Em relação à 

cartografia, assumimos a concepção de que cartografar é acompanhar processos, 

atentando para os atalhos e as brechas, com vistas à produção coletiva de novas 

paisagens, à inserção de novas práticas ─ conceito extraído da obra “pistas do método 

da cartografia”, de Passos, Kastrup, Escóssia e Tedesco (2014 e 2015), que pode 

dialogar com o campo da psicodinâmica do trabalho. A escuta clínica ocorreu durante 

oito sessões e trabalhamos com a elaboração do diário de campo e do memorial depois 

dessas sessões, contando, para isso, com o apoio da supervisão de especialista em escuta 

clínica do trabalho. A partir do segundo encontro, os memoriais foram lidos sempre no 

início da sessão, para validação/refutação, tudo conforme preconiza o método de 

pesquisa-intervenção em psicodinâmica do trabalho, observando, ainda, nesse percurso, 

os sinais da cartografia. 

Ao cartografar a dinâmica de prazer-sofrimento, constatamos que as expressões de 

sofrimento mais recorrentes diziam respeito à organização do trabalho, mais 

especificamente a um modelo de gestão gerencialista, de certa forma institucionalizado. 

Como consequência, os participantes evidenciaram a falta de autonomia no 

planejamento de suas ações e de participação nas decisões gerenciais que lhes afetam. A 

transformação do sofrimento em prazer não é facilmente acessada, embora a atividade 

seja bem criativa, o que já é um diferencial em um órgão eminentemente burocrático. 
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As relações socioprofissionais com os pares e os gestores mais próximos são 

satisfatórias, com laços afetivos bem constituídos, favorecendo o julgamento de beleza e 

mesmo de utilidade por parte desses gestores mais próximos. Contudo, o prazer aparece 

bem subtraído em seu conjunto, em função da falta de autonomia e de reconhecimento 

institucional. Para fazer frente ao sofrimento, os participantes expuseram suas defesas ─ 

algumas bem individuais. As discussões propiciaram construções de novas defesas 

coletivas e deliberações importantes que extrapolam o âmbito da unidade em que 

trabalham, podendo beneficiar todo o corpo de servidores da instituição. 
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ESCUTA CLÍNICA NO TRABALHO COMO UMA ESTRATÉGIA DE 

PREVENÇAO E PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO 

 

 

Luciana Oliveira - Universidade de Brasília (UnB) 

Ana Magnólia Mendes - Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

Introdução: De acordo com os pressupostos da Psicodinâmica do Trabalho, é possível 

atuar em contextos em que há riscos psicossociais de adoecimento, com intervenções 

em clínica do trabalho. Tais intervenções buscam propiciar espaços de discussão, com o 

objetivo de formar coletivos de trabalho e de reconhecimento, com a finalidade de 

reduzir esses riscos. Objetivo: Realizar uma intervenção com os dispositivos de clínica 

do trabalho em uma equipe, a partir de uma demanda específica – probabilidade de 

riscos psicossociais de adoecimento – contribuindo para o desenvolvimento de espaços 

de discussão institucionais como estratégias de prevenção e promoção da saúde.  

Método: A intervenção foi realizada em uma instituição do ramo financeiro, por meio 

de várias etapas, que consistiram em: a) realização de diagnóstico psicossocial; b) 

reunião inicial; c) entrevistas clínicas individuais com os gestores; d) oficinas de escuta 

clínica da equipe; e) reunião final de encaminhamentos com a participação de todos. O 

diagnóstico psicossocial foi baseado na aplicação da ferramenta IRIS (Inventário de 

Riscos de Sofrimento Patogênico no Trabalho), e seus fatores: indignidade, utilidade e 

reconhecimento. Resultados: Os resultados obtidos a partir do diagnóstico psicossocial 

foram: competição entre colegas, desânimo, descontentamento em relação à instituição, 

falta de confiança e solidariedade entre os pares, dificuldade de se criar laços sociais, 

individualismo. Discussão: Foi recomendada atenção para proteger-se do sofrimento 

patogênico, ressaltando-se o resgate do coletivo de trabalho como antídoto em relação a 

esses riscos.  Foram esclarecidos ainda alguns conceitos como assédio moral, 

inteligência prática, patologia da indiferença e sociopatia. Durante as falas, foram 

trabalhadas as defesas da equipe (atitude paranoica, de isolamento, de fechamento em 

bolhas, por exemplo), a partir dos traumas que foram surgindo na equipe de trabalho. 

Conclusão: A partir da intervenção realizada, foi possível desenvolver estratégias de 

compartilhamento da inteligência prática, propiciando espaços de discussão, 

contribuindo para a formação de coletivos de trabalho, buscando reduzir os riscos de 

adoecimento. Destacou-se a importância da criação de um protocolo de escuta clínica 

do trabalho para a instituição, como dispositivo de prevenção e promoção da saúde, bem 

como sugeriu-se uma atuação gerencial pautada em um bom clima organizacional e na 

qualidade de vida no trabalho. 
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5.2 PÔSTER 
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CLÍNICAS DO TRABALHO EM DIÁLOGO: UMA PROPOSTA DE PESQUISA, 

INTERVENÇÃO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

 

Fernanda Tarabal Lopes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Ana Paula Colombo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Rafael Sparremberger - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Admardo Bonifácio Gomes Júnior – Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais (CEFET-Minas) 

 

 

No presente estudo apresentamos a atividade de pesquisa/intervenção que vem sendo 

desenvolvida junto a um órgão do poder judiciário do estado do Rio Grande do Sul. 

Trata-se de um trabalho que busca colocar em diálogo as perspectivas teóricas e 

metodológicas conhecidas como Clínicas do Trabalho, a saber: a Psicodinâmica do 

Trabalho, a Ergologia, a Psicossociologia e a Clínica da atividade (BENDASSOLLI; 

SOBOLL, 2011). A pesquisa tem como foco o „trabalho‟ e problematiza, de maneira 

geral: o que se faz?; por que se faz?; o que não se faz?; por que não se faz? A 

organização estudada passa atualmente por modificações em seu organograma e 

reestruturação da área de Gestão de Pessoas, e uma das demandas apresentadas 

inicialmente pelos gestores dessa área gira em torno do impacto que a introdução do 

processo eletrônico trouxe na rotina de trabalho dos servidores. Até o momento já foram 

realizados encontros de “conversações preliminares” com os gestores mencionados 

(discussão da demanda) e entrevista para conhecimento da organização do trabalho do 

órgão público em questão. Os encontros de “conversações” também ocorrerão com o 

coletivo de trabalhadores envolvidos diretamente com a introdução dos processos de 

eletrônicos, e que estão lotados em uma secretaria da referida organização; nesses 

encontros o objetivo é apresentar a proposta e estabelecer uma relação de cooperação 

entre trabalhadores e pesquisadores, analisando as demandas e as propostas a serem 

seguidas. A partir daí, propomos a realização de “encontros clínicos”, nos quais 

objetiva-se a construção de um espaço de escuta e fala em grupo sobre as questões e 

necessidades que permeiam a realidade dos servidores (os pesquisadores atuam no papel 

de mediadores). Paralelamente à ação de pesquisa/intervenção, vem sendo realizada 

uma ação de extensão universitária que ocorre por meio de um “grupo de estudos”, 

orientado para discussão, debate e aprofundamento nos referenciais teóricos e 

metodológicos das Clínicas do Trabalho que nos orientam nessa pesquisa e em outras 

atividades. O grupo é formado por docente e estudantes dos cursos de Administração e 

Administração Pública e Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aberto 

aos trabalhadores e gestores do referido órgão do poder judiciário. Também participam 

desse espaço servidores públicos estaduais do RS, que enquanto coletivo atuam nas 

demandas de saúde do trabalhador no estado. Na atividade de extensão têm sido 

realizados encontros com periodicidade de três semanas, com debates bastante 

profícuos. Tal iniciativa extensionista representa para a universidade uma rica 

possibilidade de troca com a comunidade; já para nossa proposta de 
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pesquisa/intervenção representa a oportunidade de aprofundamento 

teórico/metodológico, e também, e em especial, nossa expectativa de um genuíno 

envolvimento e participação ativa dos envolvidos, uma outra/nova perspectiva de 

construção de conhecimento (no qual os pesquisados envolvem-se ativamente nos 

processos) e uma investigação em diálogos e saberes que se colocam de maneira mais 

horizontal, aberta e cooperativa. 
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O ESPAÇO DA ESCUTA CLÍNICA DO SOFRIMENTO NO CEREST/AM 

 

 

Fernando Henrique Melo Silva - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Rosângela Dutra de Moraes - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Socorro de Fátima Moraes Nina - Universidade Estadual do Amazonas (UFAM) 

Giselle Maria Menezes da Silva - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

 

O Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador – CEREST – do Estado do 

Amazonas é uma instituição cujo objetivo consiste em irradiar as ações de prevenção de 

doenças e agravos relacionados ao trabalho, entendendo a produção das doenças nos 

processos de trabalho. Nesse sentido as práticas profissionais no CEREST buscam 

atender a demanda dos trabalhadores em sofrimento, bem como dos já adoecidos e 

afastados dos seus postos de trabalho; principalmente servindo como um espaço de 

escuta clínica com a capacidade de proporcionar um espaço de fala emancipatória dos 

sujeitos. Frente aos reveses envolvendo os contextos das características 

socioeconômicas dos usuários do serviço e da própria Organização do Trabalho, os 

trabalhadores do CEREST/AM depararam-se com o real do trabalho, o que tornou 

necessário a adaptação das atividades para preencher a lacuna existente entre a tarefa 

prescrita e a efetivação desta, através de novas formas criativas de trabalhar. Na 

abordagem da Psicodinâmica do Trabalho, há uma indicação da escuta em coletivo, 

porém há casos excepcionais em que os usuários não atendem às especificidades ou não 

se sentem à vontade para participar, exigindo então um espaço de escuta individual. 

Assim, o CEREST/AM estabeleceu uma parceria de atividade e pesquisa com o 

Laboratório de Psicodinâmica do Trabalho da Universidade Federal do Amazonas - 

LAPSIC/UFAM, que resultou em diversas pesquisas e atuações dentro da referida 

instituição, tais como Clínicas do Trabalho e da Ação, Clínicas das Patologias, e, a mais 

recente em processo de construção, caracterizada pelos espaços de escuta clínica 

individual. O referencial teórico utilizado é a Psicodinâmica do Trabalho, pautando-se 

principalmente pelas intervenções da Clínica das Patologias. Sendo assim, era 

necessário discutir os aspectos teóricos-metodológicos desses atendimentos. Após 

longas discussões em coletivo baseadas na literatura científica sobre o tema, foi 

estabelecido uma proposta de atuação no espaço de escuta individual. Buscou-se uma 

interface do referencial teórico da Psicodinâmica do Trabalho com o emprego das 

técnicas de intervenção da psicoterapia breve, segundo o olhar de Héctor Fiorini. A 

adaptação ainda em andamento, é fruto da mobilização subjetiva da equipe de 

psicólogos inseridos no CEREST/AM em proporcionar o espaço de escuta individual do 

sofrimento para os trabalhadores que buscam algum tipo de auxílio ou apoio na 

instituição. Hoje o CEREST/AM realiza atendimentos individuais através de uma 

equipe psicólogos e estagiários do curso de psicologia que acompanham os casos. Há 

trabalhadores adoecidos em atendimento que alcançam diversas categorias, dentre eles, 

motoristas de ônibus, agentes da saúde, vigilantes, educadores, dentre outros. Assim 

esse processo vem sendo aceito pelos trabalhadores atendidos, apresentando melhorias 
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visíveis quanto aos sintomas de suas patologias, bem como ressignificando o sentido do 

trabalho para si.  
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6. EIXO TEMÁTICO: POLÍTICAS 

PÚBLICAS E PRÁTICAS EM 

SAÚDE MENTAL NO SERVIÇO 

PÚBLICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 COMUNICAÇÃO ORAL 
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LINHA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR - CLÍNICA 

DO TRABALHO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 

Carla Garcia Bottega - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 

 

 

A Clínica do Trabalho, ou as “Clínicas do Trabalho”, têm como objeto comum a 

situação de trabalho, a situação do sujeito, o trabalho e o meio (Bendassolli & Soboll, 

2011). Entre as clínicas, destaca-se a Psicodinâmica do Trabalho (Dejours, 2004), que 

serve de fundamento nesta discussão. Este trabalho apresenta resultados de tese 

defendida em 2015, em que o objetivo foi o de construir propostas para uma clínica em 

saúde mental e trabalho para os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS); a 

abordagem aos trabalhadores e trabalhadoras foi feita a partir de roteiro de entrevista e o 

uso do Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), de forma complementar. Foram 

entrevistados 24 usuários atendidos no Ambulatório de Doenças do Trabalho do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (ADT/HCPA). A compreensão da situação de 

sofrimento/adoecimento psíquico relacionado ao trabalho foi possível a partir da Clínica 

Psicodinâmica do Trabalho, destacando-se na maioria dos casos, a violência psicológica 

sofrida no ambiente laboral como desencadeante para o atual adoecimento, além de 

situações de assédio moral, e tentativas de suicídio e ideações suicidas importantes. A 

partir das situações vividas no trabalho e de seu adoecimento, os trabalhadores e as 

trabalhadoras solicitavam escuta ao seu sofrimento e a possibilidade de atendimento por 

profissionais que pudessem compreender o que haviam sofrido ou vivendo no 

momento. Pelo exposto, pensar a Clínica do Trabalho no SUS mobiliza não apenas a 

elaboração do sofrimento/adoecimento dos trabalhadores, mas colabora no avanço da 

implantação do que está preconizado na Portaria Nº 1.823, de 23 de agosto de 2012 - 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora-. É necessário que o 

profissional da saúde inicialmente tenha o tema ou componente trabalho fazendo parte 

de seu cotidiano na prática da atenção em saúde. É preciso que os profissionais da saúde 

se vejam como trabalhadores que atendem outros trabalhadores e que, portanto, 

entendem o quanto o trabalho é importante na vida. O trabalho deve estar inserido na 

discussão do atendimento em saúde e não pode estar fora da dimensão de um 

componente promotor de saúde e doença. A proposta promove discussão com os 

profissionais que atendem na área pública e privada, mas principalmente nos serviços 

do SUS a respeito de qual o sentido do trabalho na atualidade, porque as pessoas 

adoecem pelo trabalho e o que podemos fazer quando nos deparamos com os 

trabalhadores que tem esta demanda específica. A construção de uma Linha de Cuidado 

(LC) em Saúde Mental do Trabalhador pode ser então a expressão da Clínica do 

Trabalho no SUS e deve estar inserida na rede de saúde já existente desde que sejam 

construídas possibilidades para essa inserção. Entende-se que a LC deve estar na 

discussão da implantação da política pública nacional como uma possibilidade de 

atendimento para os trabalhadores e as trabalhadoras. 
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AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS: UMA PROPOSTA DE 

METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO 
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Emílio Peres Facas - Universidade de Brasília (UnB) 

 

 

A metodologia de Avaliação de Riscos Psicossociais em uma universidade pública 

possui como objetivo identificar os riscos psicossociais na Organização do Trabalho 

(O.T.). Os riscos psicossociais caracterizam-se pelas condições e pela organização do 

trabalho, as quais afetam a saúde das pessoas através de mecanismos psicológicos e 

fisiológicos. Entende-se O.T. como a divisão das tarefas e dos homens no mundo do 

trabalho. A Psicodinâmica do Trabalho aponta como principais fragilidades da O.T. a 

configuração do trabalho contemporâneo e a superficialidade das normativas laborais, o 

que incidem no aumento das patologias mentais e justifica o presente trabalho. O 

público alvo são servidores de carreira pública, e a metodologia inicia-se com a análise 

da demanda e estudo documental. Posteriormente, elabora-se um plano de trabalho e 

sensibiliza-se o corpo gestor e a equipe. Em setores de trabalho composto por até 50 

servidores, realizam-se entrevistas individuais e/ou coletivas semiestruturadas. Acima 

de 50 trabalhadores, aplica-se o Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no 

Trabalho – PROART (Facas, 2013). Depois, é realizada a análise dos dados - análise de 

conteúdo de acordo com Bardin (1977) ou análise estatística por meio do software 

SPSS. Em seguida, o relatório com os resultados encontrados e sugestões é elaborado, e 

a devolução dos resultados é feita, primeiramente para o corpo gestor e posteriormente 

para os trabalhadores daquele local. Após 6 meses, é feita uma reunião com os 

servidores para fazer uma avaliação do que foi aplicado após a entrega do relatório 

final. Espera-se que essa metodologia de avaliação auxilie na identificação dos fatores 

de risco psicossociais no contexto laboral de instituições públicas, de modo a subsidiar 

propostas de ações futuras de intervenção em prol da saúde e qualidade de vida no 

trabalho. Percebem-se como desafios a pequena participação dos servidores no processo 

de avaliação, a alta expectativa dos trabalhadores em relação aos resultados, a 

possibilidade de criar demandas que talvez não sejam atendidas, pouco envolvimento da 

alta gestão para implementar as medidas propostas e a confusão entre os papéis servidor 

x avaliador na mesma instituição. 
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REFORMA GERENCIAL E (DES) ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO  

 

 

Elisete Soares Traesel - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Álvaro Roberto Crespo Merlo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

 

 

A presente investigação, constituinte de uma tese de doutorado, foi desenvolvida em um 

órgão público no contexto da atual reforma gerencial, identificando vivências dos 

trabalhadores, suas condições de trabalho e repercussões sobre sua saúde e qualidade de 

vida. Foram, ainda, analisadas políticas de atenção à saúde dos servidores. A 

metodologia consistiu em uma pesquisa mista de abordagem transformativa-sequencial 

(CRESWELL, 2010). Aplicou-se o questionário WHOQOL-Bref e o questionário SRQ-

20. A pesquisa qualitativa foi orientada pelo método da PdT- Psicodinâmica do 

Trabalho que consiste em uma escuta coletiva das vivências dos trabalhadores. 

(DEJOURS,2011). Participaram 51 servidores dessa instituição federal. Constatou-se 

que os participantes consideram sua qualidade de vida na média de 14(entre 4 e 20). 

Contudo, na análise das subescalas e questões individuais, houve um decréscimo desse 

escore. No que se refere ao ambiente físico verifica-se 88% de insatisfação. O mesmo 

ocorre com as oportunidades de lazer para as quais foi constatada 70,6% de insatisfação. 

O nível de energia dos servidores foi valorado em baixo ou médio por mais da metade 

dos participantes (56,9%). Essa insatisfação é condizente com os resultados do SRQ-20 

que sinaliza agravos à saúde mental, sendo que 72,5% dos participantes encontram-se 

tensos e preocupados. A pesquisa qualitativa acrescenta relatos de elevada pressão, 

esvaziamento do sentido do trabalho e insegurança quanto ao futuro. Tendo em vista os 

impactos da reforma gerencial no serviço público. A análise da relação entre os aspectos 

de qualidade de vida e saúde mental e os aspectos psicodinâmicos do trabalho revelou 

fatores significativos de agravos à saúde mental. Destaca-se prevalência de mecanismos 

individuais de resignação, invisibilidade, submissão e isolamento, bem como 

predomínio de sofrimento patogênico. Acrescenta-se a isso a precarização desse 

contexto laboral associado ao desmoronamento da ética do bem comum e do 

reconhecimento social que sustentam o valor desse trabalho. Nessa direção, percebe-se 

que os resultados sociais que dão sentido a essa profissão encontram-se deteriorados 

diante da lógica do setor privado que se impõe no cotidiano laboral do serviço público. 

Conclui-se, que prevalece a (des) estabilidade evidenciada no esvaziamento do 

conteúdo das tarefas, na descontinuidade da renda atrelada a metas, na falta de 

oportunidades de crescimento e qualificação e na sobrecarga de trabalho material e 

imaterial. Contudo, a retomada do orgulho pela profissão aliado à promoção de 

cidadania e garantia de direitos sociais e dos espaços públicos de circulação da palavra 

podem constituir estratégias de enfrentamento e promoção de relações de trabalho 

emancipatórias. Nessa perspectiva, considera-se indispensável , para a transformação e 

ressignificação do sofrimento vivenciado diante das contradições relatadas pelos 

participantes, que haja um espaço aberto à intersubjetividade , ao compartilhamento de 
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vivências e à escuta do servidor, pois essa reflexão-ação pode constituir um mediador de 

grande potência na reapropriação da singularidade desse fazer, impulsionando a 

mobilização necessária para transformações que tornem o trabalho menos penoso e mais 

saudável. Salienta-se, por fim, a importância de dar visibilidade às vivências laborais 

desse trabalhador a fim de deflagrar ações concretas, abrindo espaço para o trabalho real 

e renovando o sentido da ação no serviço público. 
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PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DOS (AS) TRABALHADORES (AS) DA 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO DF 

 

 

Vitor Barros Rego - Espaço Trabalho no Divã 

Glauber Rocha dos Santos - Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB) 

Layanne Grasiele Scarcela de Souza Godinho - Instituto de Educação Superior de 

Brasília (IESB) 

Tatiana Silva Paiva - Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB) 

Clarice Nunes da Silva Monteiro - Instituto de Educação Superior de Brasília 

(IESB) 

 

 

O presente estudo tem como objetivo trazer resultados de levantamento realizado na 

Secretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes do Distrito Federal. Esta é 

composta por 3 tipos de medidas socioeducativas, que se diferenciam pela restrição à 

liberdade: Meio Aberto (adolescentes vão até às Unidades para participar de atividades 

socioeducativas, depois voltam para seus lares); Semi Liberdade (passam o dia fora e 

retornam para dormir na Unidade), e; Internação (ficam restringidos de liberdade até 

fim de ordem judicial). São levados em consideração o contexto pessoal do (a) 

adolescente, a gravidade do ato infracional e a capacidade de cumprir a medida quando 

sentenciados (as). Foram feitos dois tipos de intervenção: uma quantitativa e outra 

qualitativa. A primeira refere-se à aplicação do PROART (Protocolo de Avaliação de 

Riscos Psicossociais no Trabalho) em toda a Secretaria, tendo 424 respondentes. Na 

intervenção qualitativa, foram realizadas sessões de Clinica do Trabalho somente com 

servidores das Unidades de Meio Aberto. Os dados foram processados no SPSS 18. Nos 

resultados do PROART, as Escalas Organização Prescrita do Trabalho, Inutilidade, 

indignidade, Desqualificação, Danos Físicos, Danos Psicológicos e Danos Sociais 

apresentaram risco médio. Constatou-se também que 28% dos servidores se afastaram 

por depressão e 25% por estresse. Ainda, 45,5% relata já ter vivenciado assédio moral 

no trabalho, 12% diz ter pensado em suicídio após ingressar neste trabalho, 53% já 

vivenciou morte de algum socioeducando, 61,5% já vivenciou tentativa de suicídio de 

socioeducando e 52% dos respondentes consideram que seus trabalhos têm até 25% de 

efetividade. A Clínica do Trabalho foi realizada em 11 das 15 Unidades de Atendimento 

ao Meio Aberto (UAMA). Após análise qualitativa fatorial das sessões, foram 

constatados os seguintes temas: i) vínculo com adolescente; ii) trabalho em equipe; iii) 

descontinuidade da medida socioeducativa; iv) lideranças sobrecarregadas, e; v) 

relacionamentos socioprofissionais extra Secretaria. O primeiro tema foi considerado 

um vínculo de representatividade ambígua aos trabalhadores: um bom vínculo gera 

resultados positivos e êxito no trabalho, porém é também fonte de sofrimento, pois 

percebem que é mais comum que o (a) adolescente venha evadir a medida ou mesmo 

ser assassinado (a) como promessa do tráfico. Assim, utilizam de defesa de 

racionalização para não sofrerem com as constantes perdas. Há a “combinação” de 

defesas frente a esta organização de trabalho ambígua e subjetiva: grupos de 
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trabalhadores utilizando a racionalização juntamente com grupos que utilizam da 

aceleração das cadências. Esta aceleração tem em seu cerne a fuga do sofrimento ético 

em abandonar os (as) adolescentes à suas realidades vulneráveis. A partir destas 

análises, as seguintes ações estão no planejamento para execução em 2017: i) Clínicas 

do Trabalho somente com os supervisores de UAMA, bem como nas Unidades ainda 

não contempladas e de demais medidas; ii) treinamento para as lideranças será realizado 

em breve; iii) material em audiovisual para prevenção de transtornos mentais 

relacionados ao trabalho; iv) redigir políticas de gestão de pessoas com foco na saúde 

mental no trabalho, e; v) replicação do PROART em agosto. 
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GESTÃO DO TRABALHO, ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E RELAÇÕES 

SOCIAIS NO TRABALHO – O CASO DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE 

PESQUISA 

 

 

Maria Julia Alves de Souza - Instituto Gonçalo Moniz (IGM-Fiocruz-BA) 

 

 

As expectativas quanto ao modo de gerir pessoas nas organizações vêm se 

transformando de maneira substancial, especialmente nos últimos 15 anos. Entretanto, a 

realidade do mundo do trabalho parece pouco refletir essas novas expectativas, 

permanecendo frequentemente as organizações como um lugar propício ao sofrimento, 

à violência. Segundo Dejours (1994), o trabalho pode ser, ao mesmo tempo, gerador de 

sofrimento e fonte de prazer, na medida em que confronta o trabalhador com desafios 

externos e, simultaneamente, oferece oportunidade de desenvolvimento técnico, 

psíquico e social. O trabalhador é um sujeito, portador de uma história singular, que 

constitui sua estrutura consciente e inconsciente, da qual o trabalho é parte fundamental 

(FREUD, 1921). Para que o trabalho seja também fonte de prazer, o sujeito deve ter 

possibilidade e condição psíquica para desenvolver identificação e construir o sentido 

deste trabalho. Caso o sofrimento sobrepuje a possibilidade de prazer, são criadas 

estratégias individuais e coletivas de defesa que alteram a relação do trabalhador com a 

tarefa, com o modo de execução da tarefa e com os outros trabalhadores (DEJOURS, 

1988). O objetivo desta pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, foi avaliar e validar 

um modelo para o desenvolvimento de pessoas e equipes no Instituto Gonçalo Moniz, 

Fiocruz-Bahia, que visa o alinhamento entre competências individuais e objetivos 

institucionais, reconhecendo organização do trabalho como elemento (des) estabilizador 

da saúde mental dos trabalhadores. Na primeira etapa da pesquisa, foi constituído um 

Grupo Gestor composto de pesquisadores, gestores e trabalhadores. Nesta etapa, 

promoveu-se duas oficinas, abertas à participação de qualquer servidor da instituição, 

visando-se a definição dos objetivos e estratégias e a criação das condições necessárias 

para a realização da pesquisa. Na segunda etapa, constituiu-se a equipe piloto, 

definindo-se que as reflexões sobre a organização do trabalho partiriam dos processos 

de trabalho mapeados e das matrizes de atribuições e responsabilidades elaboradas 

anteriormente pelos membros da equipe e chefia. O objetivo desta etapa foi discutir o 

contexto interno e externo do setor, a organização do trabalho, a distribuição de 

atividades e responsabilidades entre os membros da equipe e os pontos críticos e de 

melhoria. O cronograma foi pactuado pelo grupo e os registros validados por todos os 

participantes. Como produtos dessa etapa foram produzidos dois relatórios: um dos 

trabalhadores sobre suas reflexões acerca das situações de trabalho e proposições de 

mudanças; e outro dos pesquisadores, sobre a trajetória do pensamento e observações da 

pesquisa. A terceira etapa é a apresentação desses relatórios, seguida de discussão para 

validação/refutação das interpretações e hipóteses apresentadas, após a qual será 

elaborado o relatório final a ser apresentado à instituição, juntamente com os relatórios 

das demais equipes. Conclui-se que um modelo para o desenvolvimento de pessoas e 
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equipes deve possibilitar a construção coletiva da organização do trabalho; considerar a 

existência de contradição entre o social e o individual; possibilitar clareza em relação à 

divisão do trabalho e à divisão das pessoas; permitir a pactuação e repactuação de regras 

sobre a organização do trabalho a partir de trocas interlocutórias entre trabalhadores, e 

entre estes e os gestores.  
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: POSSIBILIDADES E 

IMPLICAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

Adelina Almeida Moreira de Araújo - Universidade Católica de Brasília (UCB) 

 

 

Introdução A expansão do processo de desenvolvimento capitalista que caracteriza o 

capitalismo tardio, bem como as inovações tecnológicas que transformaram a lógica do 

setor produtivo também afetaram o Estado que precisou aumentar a eficiência 

governamental. Por meio da reestruturação produtiva do capital, introduziu-se 

mecanismos gerenciais na administração pública que valoriza o resultado, a 

produtividade, a qualidade, efetividade e a competitividade entre os trabalhadores. 

Nesse sentido, o presente artigo busca analisar quais as implicações que um modelo 

gerencial utilizado na iniciativa privada pode proporcionar ao setor público, 

especialmente no clima organizacional e nas relações de trabalho. Metodologia: Revisão 

de literatura Resultados e discussões De acordo com CONTE (2003), a QVT é baseada 

no princípio de que o comprometimento com a qualidade ocorre de forma mais naturais 

nos ambientes em que os trabalhadores se encontram intrinsecamente envolvidos nas 

decisões que influenciam diretamente suas atuações. Assim, faz-se necessário também 

no serviço público, avaliar de forma sistemática a satisfação dos profissionais da 

instituição, pois, nesse processo de autoconhecimento, as sondagens de opinião interna 

são uma importante ferramenta para detectar a percepção dos funcionários sobre os 

fatores intervenientes na qualidade de vida e na organização do trabalho. Nesse sentido, 

ressaltamos a partir da implementação de QVT no serviço público, a possibilidade de 

avaliar a satisfação e o clima organizacional dos indivíduos em seus ambientes de 

trabalho. A satisfação no trabalho é uma reação emocional prazerosa ou positiva que o 

indivíduo apresenta em relação as suas experiências profissionais. Satisfação no 

trabalho e o clima organizacional devem ter uma ligação indispensável no serviço 

público. O clima organizacional constitui a qualidade ou propriedade do ambiente 

organizacional que é percebida ou experimentada pelos participantes da instituição e 

que influencia o seu comportamento. Um clima de uma organização é considerado 

favorável quando consegue produzir uma melhoria, decorrente da satisfação das 

necessidades pessoais dos seus membros, proporcionando um sentimento de bem-estar 

no ambiente de trabalho. Quando essas necessidades não são atendidas, surge um clima 

organizacional desfavorável com sentimento de insatisfação e frustração no contexto de 

trabalho, como tem se revelando na realidade da maioria dos espaços de trabalho no 

serviço público. No que se refere às implicações, paralelamente a partir dos Programas 

de QVT no serviço público, gera-se uma expectativa de que haja a promoção do 

envolvimento e motivação no ambiente de trabalho, propiciando um aumento da 

produtividade, eficiência e eficácia. Contudo, a busca pela excelência gera um ambiente 

competitivo, de intolerância e violência no trabalho. Conclusão: Em tempos de 

capitalismo tardio, o serviço público é forçado a aumentar a eficiência governamental. 

Sob a lógica da competitividade, tem-se observado o sofrimento emocional de muitos 
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trabalhadores que idealizaram no serviço público o cenário de emprego estável, seguro e 

confortável. Nesse sentido, é indispensável que os atuais modelos de gestão se ocupem 

também da qualidade de vida no trabalho e dos fatores que incorporam a satisfação do 

indivíduo em sua atividade laboral e na humanização das situações relacionadas nesse 

ambiente de trabalho.  
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“EU SAÍ DO DETRAN, MAS O DETRAN NÃO SAIU DE MIM”: O LUTO E A 

DESCENTRALIDADE DO TRABALHO NA APOSENTADORIA 

 

 

Solene Nobre de Medeiros - Departamento de Trânsito do Distrito Federal 

(DETRAN-DF) 

 

 

Algumas pessoas têm mais facilidade em se adaptar à vida de aposentado, enquanto 

outras precisam aprender a lidar com as mudanças da fase pós-carreira. O servidor pode 

interromper a carreira profissional no momento em que ele está no ápice de ganhos 

obtidos em relação ao crescimento profissional, à remuneração e à experiência 

adquirida. Dessa forma, ele poderá ter consideráveis perdas ao se desligar da atividade 

exercida. Além disso, quando o servidor aposenta, o trabalho perde a centralidade na 

vida dele e mesmo que a pessoa continue trabalhando, esse trabalho costuma ser mais 

flexível e não possuir a mesma prioridade que tinha na fase anterior à aposentadoria. O 

objetivo da pesquisa foi analisar a experiência de servidores aposentados relativa ao 

contexto de trabalho e à aposentadoria. Buscou-se conhecer os significados atribuídos à 

aposentadoria e ao trabalho, assim como as dificuldades que eles encontraram na nova 

fase da vida. A pesquisa teve a participação de 12 servidores aposentados (5 homens e 7 

mulheres), de diversos cargos, que constituíram um espaço de discussão. Houve oito 

encontros que tiveram, em média, a duração de uma hora e meia. As sessões foram 

gravadas, transcritas e analisadas conforme os temas abordados. A análise dos 

resultados permitiu concluir que o afastamento do trabalho pode deixar a sensação de 

vazio e que, devido ao processo de adaptação à nova fase, algumas pessoas veem o 

início da aposentadoria como o momento mais difícil. Muitas vezes, a pessoa acredita 

que está preparada, mas depois percebe que não estava. A fase inicial da aposentadoria 

pode ser vista de maneiras diferentes. Algumas pessoas não se dão conta de que estão 

aposentadas e veem os primeiros dias como um período em que a “ficha ainda não 

caiu”, percebendo esse momento como um período de férias. A aposentadoria, no 

entanto, devolve para a pessoa o tempo que era ocupado pelo trabalho. Assim, ela terá 

que aprender a gerenciar esse tempo livre que pode ser bem aproveitado ou ser fonte de 

tédio. Ocupar o tempo é visto como uma estratégia para suportar os efeitos do período 

de transição e como uma forma de não se lembrar do trabalho para evitar sentir falta 

dele. Muitos aposentados passam por um processo de luto quando aposentam. O que se 

justifica pelas perdas relacionadas ao afastamento do trabalho tais como: perdas 

financeiras; perda do exercício profissional e dos desafios do trabalho; perda do poder 

de decisão e do status oferecido pelo cargo; perda dos vínculos sociais e do 

relacionamento com os colegas; perda da identidade profissional entre outras 

desvantagens. Também, pela força do hábito e pela tendência que temos em repetir as 

nossas ações, a pessoa se esquece de que está aposentada e age no “piloto automático”, 

predominando o hábito sobre a realidade. Ainda é comum se manter os hábitos de 

acordar no mesmo horário de trabalho até se acostumar a lidar com a aposentadoria e a 

reorganizar o tempo. 
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SAÚDE MENTAL E TRABALHO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 
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Karine Vanessa Perez - Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Álvaro Roberto Crespo Merlo - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

 

 

A escuta do sofrimento produzido pelo trabalho, muitas vezes reflexo da violência 

psíquica e moral, tem produzido inúmeros questionamentos sobre o que vem 

acontecendo nas relações macro e micro sociais. Além disso, o sentimento de 

impotência diante de inúmeras atrocidades que são conhecidas em um espaço clínico e a 

dificuldade de encaminhar e mesmo vincular esses trabalhadores à rede de saúde 

pública impulsiona o desejo de compreender o que ocorre no âmbito do SUS quando 

um trabalhador está em sofrimento psíquico e necessita de atendimento especializado. 

Mesmo tendo avançado consideravelmente, a Saúde do Trabalhador ainda não 

conseguiu estabelecer uma proposta significativa com vistas a atender as demandas de 

saúde mental dos trabalhadores quem vem adoecendo em grande escala em função de 

suas atividades e relações no trabalho. Assim, este estudo buscou investigar a 

compreensão sobre a relação entre saúde mental e trabalho que os profissionais da 

saúde, têm nos atendimentos realizados aos trabalhadores-usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Esta intenção se justifica no sentido de buscar uma aproximação junto aos 

profissionais da saúde, percebendo se há ou não, no entendimento destes, uma relação 

entre os impactos do mundo do trabalho e a saúde mental dos trabalhadores-usuários 

atendidos. Esta pesquisa está embasada teórica e metodologicamente nos preceitos da 

Psicodinâmica do Trabalho (PdT) que se direciona à compreensão da organização do 

trabalho e os modos como esta pode produzir prazer e sofrimento no contexto laboral. 

Como proposta metodológica fez-se uso de uma adaptação da PdT strictu sensu, onde a 

pesquisa propriamente dita foi composta por 15 entrevistas individuais semiestruturadas 

e 4 entrevistas coletivas. Além disso as fases de pré-pesquisa e validação também foram 

utilizadas no presente. A escuta do sofrimento produzido pelo trabalho, muitas vezes 

reflexo da violência psíquica e moral, tem produzido inúmeros questionamentos sobre o 

que vem acontecendo nas relações macro e micro sociais. Além disso, o sentimento de 

impotência diante de inúmeras atrocidades que são conhecidas em um espaço clínico e a 

dificuldade de encaminhar e mesmo vincular esses trabalhadores à rede de saúde 

pública impulsiona o desejo de compreender o que ocorre no âmbito do SUS quando 

um trabalhador está em sofrimento psíquico e necessita de atendimento especializado. 

Mesmo tendo avançado consideravelmente, a Saúde do Trabalhador ainda não 

conseguiu estabelecer uma proposta significativa com vistas a atender as demandas de 

saúde mental dos trabalhadores quem vem adoecendo em grande escala em função de 
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suas atividades e relações no trabalho. Assim, este estudo buscou investigar a 

compreensão sobre a relação entre saúde mental e trabalho que os profissionais da 

saúde, têm nos atendimentos realizados aos trabalhadores-usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Esta intenção se justifica no sentido de buscar uma aproximação junto aos 

profissionais da saúde, percebendo se há ou não, no entendimento destes, uma relação 

entre os impactos do mundo do trabalho e a saúde mental dos trabalhadores-usuários 

atendidos. Esta pesquisa está embasada teórica e metodologicamente nos preceitos da 

Psicodinâmica do Trabalho (PdT) que se direciona à compreensão da organização do 

trabalho e os modos como esta pode produzir prazer e sofrimento no contexto laboral. 

Como proposta metodológica fez-se uso de uma adaptação da PdT strictu sensu, onde a 

pesquisa propriamente dita foi composta por 15 entrevistas individuais semiestruturadas 

e 4 entrevistas coletivas. Além disso as fases de pré-pesquisa e validação também foram 

utilizadas na presente investigação. Como resultados elaborou-se 4 eixos temáticos, que 

se dividem em sub-eixos, e estão diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa, 

sendo eles: Elementos Sensibilizadores na Atenção à Saúde do Trabalhador; Saúde 

Mental e Trabalho no SUS: Articulações em Rede; Organização do Trabalho e a Gestão 

no Serviços de Saúde do SUS; Produção de Saúde e Adoecimento dos Profissionais da 

Saúde. A partir da análise das informações e da observação clínica da pesquisadora foi 

possível perceber que inúmeros fatores interagem na sensibilização dos profissionais da 

saúde em relação ao cuidado com a saúde mental dos usuários-trabalhadores, 

construindo um modo de olhar e escutar estes sujeitos. Formação acadêmica e 

continuada, cuidado integral com as demandas dos usuários, entendimento sobre o lugar 

do trabalho em suas vidas e na daqueles que são atendidos pelos serviços de saúde são 

alguns elementos que podem ser citados. Entretanto, um fator que se destacou foi o 

(não) cuidado institucional por parte da gestão com os profissionais da saúde, o que 

produz uma invisibilização do seu próprio sofrimento e, como consequência, uma 

dificuldade para perceber o sofrimento proveniente do trabalho dos usuários-

trabalhadores. Sendo assim, esta pesquisa buscou contribuir para evidenciar os 

atravessamentos na relação profissional de saúde-usuário e que impossibilitam, em 

grande medida, a identificação do adoecimento relativo ao trabalho daqueles sofrem e 

buscam no SUS uma alternativa de cuidado.  
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A CONSTRUÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO VOLTADA À 

SAÚDE - PRÁTICAS COLETIVAS ENTRE SECRETARIAS DE ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Cláudia De Negreiros Magnus – Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Grande Do 

Sul (SESAU-RS) 

Adriana Leopoldino – Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Grande Do Sul 

(SESAU-RS) 

Adriana Oliveira Da Silva – Secretaria Estadual Da Fazenda Do Rio Grande Do 

Sul (SEFAZ-RS) 

Richard David Ebert – Secretaria Da Modernização Administrativa E Dos 

Recursos Humanos (SARH-RS) 

Kleber Da Silva Rocha – Secretaria Da Modernização Administrativa E Dos 

Recursos Humanos (SARH-RS) 

Fábio Nobre Zimmer - Secretaria Da Modernização Administrativa E Dos 

Recursos Humanos (SARH-RS) 

Renata Quinteros Borba - Secretaria Da Modernização Administrativa E Dos 

Recursos Humanos (SARH-RS) 

Lisiane Paganotto – Secretaria De Segurança Pública (SSP)  

 

 

Este trabalho relata uma experiência coletiva em relação à construção de outras formas 

de funcionamento da organização do trabalho na esfera pública, objetivando-se mais 

saúde aos servidores de estado do Rio Grande do Sul. Tais práticas estão sendo 

estruturadas através de um Programa voltado ao Servidor, denominado PROSER, que 

tem como alicerce o envolvimento e o comprometimento de diversas secretarias de 

estado em relação ao planejamento, execução e avaliação do programa. O coletivo de 

trabalho é constituído por analistas e técnicos da Secretaria da Modernização 

Administrativa e de Recursos Humanos Este trabalho relata uma experiência coletiva 

em relação à construção de outras formas de funcionamento da organização do trabalho 

na esfera pública, objetivando-se mais saúde aos servidores de estado do Rio Grande do 

Sul. Tais práticas estão sendo estruturadas através de um Programa voltado ao Servidor, 

denominado PROSER, que tem como alicerce o envolvimento e o comprometimento de 

diversas secretarias de estado em relação ao planejamento, execução e avaliação do 

programa. O coletivo de trabalho é constituído por analistas e técnicos da Secretaria da 

Modernização Administrativa e de Recursos Humanos (SMARH), Secretaria da Saúde 

(SES), Segurança Pública (SSP), Fazenda (SEFAZ) e Instituto de Previdência do Estado 

(IPÊ). Pretende-se através da análise das condições e da organização do trabalho 

fomentar a produção de mais saúde física e psíquica aos servidores. Os profissionais 

envolvidos possuem uma inteligência prática, que ao ser potencializada no coletivo de 

trabalho, permite avanços nas análises e no desenvolvimento das ações propostas. A 

própria dinâmica de funcionamento do PROSER no real do trabalho deriva dos 

processos de construção de um coletivo de trabalho genuíno e empoderado. Utiliza-se 
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como referencial a metodologia das Clínicas do Trabalho, especialmente a da 

Psicodinâmica do Trabalho, que permitem sustentar resistências e avanços, tornando 

possível a realização de estratégias articuladas entre secretarias, com a intenção de 

fomentar políticas públicas específicas na área. Como resultado do desdobramento das 

ações previstas para 2017 estão à análise quanti e qualitativa de dados provenientes da 

aplicação do Inventário de Riscos de Sofrimento Patogênico no Trabalho – IRIS; e, de 

dados construídos pelo coletivo de trabalho em relação aos afastamentos dos servidores 

por doença nas principais secretarias de estado. Pretende-se a partir do cruzamento 

desses instrumentos gerar informações atualizadas, viabilizando entendimentos mais 

profundos das dinâmicas institucionais do estado, de acordo com seus contextos e 

cenários, construindo ações mais assertivas. Com esses alicerces estruturados acredita-

se ser possível fomentar novas formas de organização do trabalho que viabilizem 

efetivamente mais saúde física e psíquica, proporcionando mais prazer aos servidores e 

por extensão também aos usuários cidadãos. Palavras chaves: coletivo de trabalho, 

saúde física e psíquica, políticas públicas.  
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UMA REFLEXÃO SOBRE A (DES) CONTINUIDADE DA POLÍTICA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

 

 

Karla Barbosa Klein - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

O conceito de saúde do trabalhador e o interesse pelo processo de saúde-doença 

relacionados ao trabalho evoluíram ao longo do tempo tanto na esfera pública quanto na 

esfera privada. No âmbito da Administração Pública Federal Brasileira este debate 

começou a ser levantado em 2005, com as iniciativas do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) culminando na criação de um Subsistema de Atenção à 

Saúde do Servidor (SIASS) em 2009, com a instituição da Norma Operacional de Saúde 

do Servidor (NOSS) e da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do 

Servidor Público Federal, a PASS em 2010. As mudanças preconizadas pelo novo 

sistema chamavam a atenção para a necessidade de maiores investimentos na Perícia, 

Vigilância e na Promoção em Saúde do servidor público federal com vistas a melhoria 

da Qualidade de Vida no Trabalho. O desenvolvimento deste sistema integrado previa a 

criação unidades SIASS através cooperação entre os diferentes órgãos representando 

uma mudança paradigmática na assistência à saúde, com a unificação de informações, 

práticas e procedimentos em âmbito nacional, com formação e atuação de equipes 

multidisciplinares, muitas vezes descentralizadas de seus órgãos de origem. Para a 

criação e manutenção destas unidades o MPOG propôs uma série ações e incentivos tais 

como: qualificação; pagamento de função gratificada (GSISTE) aos trabalhadores em 

exercício nas unidades; concurso público para compor o quadro de pessoal das 

unidades; destinação de verbas para construção e reforma das unidades; destinação de 

verbas para implantação de programas de Vigilância e Promoção à Saúde; entre outros. 

A dedicação dos profissionais à consolidação desse projeto nos diversos estados gerou, 

em um primeiro momento, resultados consideráveis e satisfatórios: aumento da 

qualificação dos profissionais; implantação das unidades SIASS; estudos acerca da 

saúde do trabalhador e processos de trabalho; operacionalização da legislação; 

articulação com diversos órgãos possibilitando ao servidor atendimento 

multiprofissional e em rede. No entanto, ao longo dos 07 (sete) anos da criação e 

institucionalização do SIASS, diversas alterações que transcorreram no cenário político 

nacional refletiram na consolidação do SIASS, da PASS e da NOSS. A falta de suporte 

à política e o não cumprimento de grande parte das ações e incentivos propostos pelo 

MPOG se fez sentir através de alguns reflexos como: resistência dos órgãos em ceder 

recursos, equipamentos e servidores para atuar nas unidades em regime de cooperação; 

dificuldade na interiorização das unidades SIASS; falta de motivação dos profissionais 

de saúde para atuar nas unidades SIASS. Em âmbito nacional o SIASS protagonizou 

ações de impacto significativo, fomentando a participação ativa dos sujeitos e 

contribuindo com a melhoria da Qualidade de Vida dos servidores no Trabalho. Diante 

do exposto, concluiu-se que dar importância à esta reflexão é indispensável para se 



 
 

364 

pensar os caminhos possíveis para a Política de Atenção à Saúde e Segurança do 

Trabalho do Servidor Público Federal. 

 

ATENÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR COM TRANSTORNO 

MENTAL E COMPORTAMENTAL RELACIONADO AO TRABALHO EM UM 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/CAPS DE PORTO VELHO 

 

 

Elifal José Mojallot Kallid - Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

Vanderléia de Lurdes Dal Castel Schlindwein - Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) 

 

 

Introdução: O CAPS, Madeira Mamoré é uma das unidades sentinelas que faz parte da 

Rede de Atenção em Saúde do Trabalhador no estado de Rondônia, e deveria fazer o 

registro na ficha de investigação das doenças relacionadas ao trabalho entre os 

trabalhadores atendidos. Objetivos: como objetivo o estudo buscou compreender a 

organização do serviço de atenção à Saúde do Trabalhador ao usuário com transtorno 

mental e comportamental no Centro de Atenção Psicossocial/CAPS/Madeira Mamoré 

em Porto Velho/RO, bem como identificar o perfil dos trabalhadores com transtornos 

mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. Método: Trata-se de uma pesquisa 

de cunho quantitativa, mas utilizou-se de modo complementar a abordagem qualitativa. 

Como aspectos éticos foi apresentado aos pacientes um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido/TCLE, somente após o aceite deu-se o preenchimento das Fichas do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação das Doenças/SINAN. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIR. Resultados: Foram preenchidas 

cinco fichas do SINAN, destas três eram professores, um era advogado e outro era 

trabalhador rural. A idade variou de dezesseis a cinquenta e oito anos. Destes, dois eram 

empregados com carteira assinada, um trabalhava sem registro na carteira de trabalho, 

um era servidor público e outro trabalhava no meio rural. Os transtornos mentais que 

foram diagnosticados no CAPS eram: Transtorno misto ansioso e depressivo (F41.2) 

Transtorno depressivo recorrente (F33), Transtorno de adaptação (F43.2), outros 

transtornos afetivos bipolares (F31.8), Transtorno misto ansioso e depressivo (F41.2) e 

Esquizofrenia simples (F20.6). Entre os trabalhadores observou-se que dois fazem uso 

de substâncias psicoativas, como álcool e fumo, além dos medicamentos psicotrópicos. 

Em suma, quatro destes trabalhadores relataram vivências de sofrimento no trabalho, 

dando evidências da relação entre o surgimento dos sintomas com o evento traumático 

no trabalho. Conclusão: Observou-se que o registro dos transtornos relacionados ao 

trabalho no CAPS não é realizado dificultando o estabelecimento da relação causal do 

adoecimento com o trabalho. Um dos fatores que contribuem para o não registro é a 

constante sobrecarga dos profissionais que fazem os atendimentos aos usuários. Nesse 

sentido, o estudo demonstra a necessidade do registro da doença no sistema de 

informação de agravos, visto que, há subnotificação dos transtornos mentais 

relacionados ao trabalho em Porto Velho. Por fim, observou-se a necessidade de 

oferecer uma escuta qualificada que seja compreensiva e acolhedora para os 
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trabalhadores que apresentam sofrimento relacionado ao trabalho no processo de 

acolhimento do CAPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EIXO TEMÁTICO: TRABALHO, 

SOFRIMENTO E POLÍTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 COMUNICAÇÃO ORAL 
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O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL CONTINUA VIVO MESMO APÓS A 

LEI ÁUREA 

 

 

Kamila Santos de Lima - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

Liliam Deisy Ghizoni - Universidade Federal do Tocantins (UFT) 

 

 

Objetiva-se afirmar a existência da escravidão contemporânea no setor rural. Para tal 

fez-se um levantamento bibliográfico nas bases Scentific Eletronic Library Online 

(SciELO), Scientific Periodicals Eletronic Library (SPELL), Scopus, Portal de 

Periódicos Capes, além de livros e materiais de divulgação da Comissão da Pastoral da 

Terra e da ONG Repórter Brasil. Utilizou-se os seguintes descritores: trabalho escravo, 

trabalho escravo contemporâneo, trabalho forçado, jornada exaustiva condições 

degradantes. Encontrou-se 42 estudos, que estão sendo catalogados para análise 

qualitativa. O que se pode afirmar é que o trabalho escravo no Brasil não acabou com a 

Lei Áurea em 1988. Existem milhares de trabalhadores vivendo em condições análogas 

à de escravos em vários estados brasileiros. Em 1995 foram resgatados cerca de 50 mil 

trabalhadores, migrantes, provenientes do Maranhão (23,6%), Bahia (9,4%), Pará 

(8,9%), Minas Gerais (8,3), Tocantins (5,6), Piauí (5,5%) e Mato Grosso (5,5). O perfil 

deste trabalhador escravo contemporâneo é de 83% com idade entre 18 e 44 anos, 33% 

são analfabetos, 39% só chegam até a 4a Série. Entre 2003 e 2014 no Brasil foram 

libertados trabalhadores de diversos setores, sendo a maioria no setor rural: 29% 

(12.458) na pecuária, 25% (11.077) na cana de açúcar, 19% (8.260) em lavouras 

diversas, 8% (3.630) na atividade com carvão, 5% (2.168) com desmatamento, 5% 

(2.101) na construção civil, 3% (1.228) no reflorestamento, além de mineração 

confecção e extrativismo com 1% cada (REPORTER BRASIL, 2015). A escravidão 

reflete a vulnerabilidade social, a pobreza crônica, o analfabetismo, o isolamento, a 

escassez de oportunidades e a corrupção (BALES, 2007; BRETON, 2002; SILVA, 

2004). Formas contemporâneas de escravidão incluem tanto a escravidão por posse, por 

dívida, quanto o trabalho forçado e o contrato de escravidão (BALES; TRODD; 

WILLIAMSON, 2009). O trabalho análogo ao de escravo pode ser definido pelo artigo 

149 do Código Penal Brasileiro, e não é considerada uma mera infração trabalhista, ele 

é um crime contra a dignidade humana, passível de punição (2 a 8 anos de reclusão mais 

multa). Segundo o referido Código, qualquer um dos quatro elementos citados a seguir, 

é suficiente para configurar a existência da exploração de um trabalhador em condição 

análoga a de escravo, são eles: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida, 

condições degradantes. Conclui-se que, para que haja um combate eficaz é preciso 

perceber que o trabalho escravo contemporâneo no Brasil é um espelho de questões 

sociais graves, como a falta de distribuição de terras e riquezas, a precariedade de postos 

de trabalho e o poderio econômico, político e ideológico de grupos específicos que 

proíbem que mudanças estruturais necessárias para a sua erradicação sejam efetivadas 

prejudicando os atores que estão envolvidos no combate, tais como o aumento da 

punição e o investimento em alternativas de geração de emprego, renda e acesso à terra.  
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CLÍNICAS DO TRABALHO: CONCEPÇÃO HISTÓRICA E 

DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA HETEROGÊNEA 

 

 

Lucas Martins Soldera - Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 

 

O objetivo desse artigo foi realizar um resgate histórico sobre a formação das Clínicas 

do Trabalho, a fim de compreender como essa proposta se desenvolveu e se inseriu em 

território nacional. Para isso, foi utilizado um estudo teórico, enquanto a metodologia 

baseou-se no levantamento bibliográfico, na leitura, na pesquisa e na análise textual e 

conceitual do tema. Inicialmente, foi empregada uma proposta internacional, 

denominada Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP); a qual serviu 

de modelo para fundação de diversas outras sociedade nessa área em outras nações; 

para, em seguida, definir a proposta da Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) 

no Brasil. Dentro da POT são encontrados três eixos temáticos sobre os quais ela foi 

construída: comportamento, subjetividade e clínico. O eixo do comportamento é 

marcado, principalmente, pelo caráter experimental, no controle das variáveis e 

correlação de dados, a partir de uma análise behaviorista. Já o eixo da subjetividade 

refere-se ao indivíduo e ao seu comportamento em relação à sua cognição e afeto; o 

sujeito ocupa lugar de ser pensante e responsável por suas ações, exposto, entretanto, às 

influências histórico-sociais. No entanto, é no terceiro eixo, o clínico, recentemente 

denominado de Clínicas do Trabalho, que é encontrada a possibilidade de trabalhar com 

o caráter multi e interdisciplinar. Esse terceiro eixo considera as questões trazidas pelo 

segundo eixo, contudo a subjetividade aparece com algo a mais, como uma forma de 

resistência (defesa) de um espaço psíquico muitas vezes esquecido ou deixado de lado 

pelas organizações capitalistas. Dessa forma, pretendeu-se contribuir com a expansão 

dos conhecimentos teóricos e metodológicos sobre as Clínicas do Trabalho e no 

entendimento de como essa proposta encontrou um contexto preparado para sua 

expansão, desenvolvimento e consolidação no Brasil. Assim, foi elaborada uma 

organização teórica da história dessa proposta, o que, por sua vez, possibilita acelerar a 

produção de conhecimentos sobre a área e contribuir para o crescimento da atuação do 

profissional em Psicologia do Trabalho 
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SUJEITO EM TERCEIRO PLANO: UMA REFLEXÃO CRÍTICA ACERCA DA 

ARTICULAÇÃO ENTRE A DINÂMICA DA TERCEIRIZAÇÃO E PROCESSOS 

DE SUBJETIVAÇÃO 

 

 

Sergio Dias Guimarães Junior - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Batista de Oliveira Ferreira - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Alfredo Assunção Matos - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

Este trabalho busca promover uma reflexão crítica acerca da articulação entre a 

dinâmica da terceirização e processos de subjetivação. Para tal, apresentamos os 

resultados qualitativos de uma pesquisa realizada durante três anos - 2014, 2015 e 2016 

- com funcionários e funcionárias com vínculo contratual terceirizado na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É possível observar, a partir das tendências político-

econômicas da atual conjuntura trabalhista brasileira, que o horizonte para o qual as 

relações de trabalho caminham possui uma configuração de caráter flexível e ainda mais 

precarizado. Em seus meandros, o processo de terceirização - considerado como o fio 

condutor da precarização do trabalho no Brasil - finca os seus alicerces em um terreno 

estrategicamente propício para a sua crescente proliferação. Tomemos como exemplo as 

recentes decisões políticas relacionadas à aprovação da lei 13.429/17 e o Projeto de Lei 

sobre o ensejo da Reforma Trabalhista no país. A partir de tais considerações, as 

ressonâncias produzidas entre os resultados da pesquisa e as contribuições teórico-

metodológicas da Psicodinâmica do Trabalho apontam que os sujeitos subcontratados 

são dotados de certa invisibilidade, vivenciando situações de discriminação e outras 

injustiças em seus cotidianos laborais. Em paralelo, a falta de reconhecimento do fazer 

singular de cada sujeito, acompanhada de atrasos salariais, de sobrecarga de atividades e 

de más condições estruturais de trabalho revelou-se como uma das sinalizações mais 

críticas obtidas durante o trabalho de campo. Em consonância, foi observada a 

multifatorialidade do processo de instrumentalização do fazer desses sujeitos, no qual 

formas instituídas de trabalhar abafam suas possibilidades de trabalho vivo, 

conduzindo-os a horizontes de sofrimento e não criação. Neste contexto, foi observado 

que os primeiros passos da solução encontrada. Este trabalho busca promover uma 

reflexão crítica acerca da articulação entre a dinâmica da terceirização e processos de 

subjetivação. Para tal, apresentamos os resultados qualitativos de uma pesquisa 

realizada durante três anos - 2014, 2015 e 2016 - com funcionários e funcionárias com 

vínculo contratual terceirizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É 

possível observar, a partir das tendências político-econômicas da atual conjuntura 

trabalhista brasileira, que o horizonte para o qual as relações de trabalho caminham 

possui uma configuração de caráter flexível e ainda mais precarizado. Em seus 

meandros, o processo de terceirização - considerado como o fio condutor da 

precarização do trabalho no Brasil - finca os seus alicerces em um terreno 

estrategicamente propício para a sua crescente proliferação. Tomemos como exemplo as 

recentes decisões políticas relacionadas à aprovação da lei 13.429/17 e o Projeto de Lei 
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sobre o ensejo da Reforma Trabalhista no país. A partir de tais considerações, as 

ressonâncias produzidas entre os resultados da pesquisa e as contribuições teórico-

metodológicas da Psicodinâmica do Trabalho apontam que os sujeitos subcontratados 

são dotados de certa invisibilidade, vivenciando situações de discriminação e outras 

injustiças em seus cotidianos laborais. Em paralelo, a falta de reconhecimento do fazer 

singular de cada sujeito, acompanhada de atrasos salariais, de sobrecarga de atividades e 

de más condições estruturais de trabalho revelou-se como uma das sinalizações mais 

críticas obtidas durante o trabalho de campo. Em consonância, foi observada a 

multifatorialidade do processo de instrumentalização do fazer desses sujeitos, no qual 

formas instituídas de trabalhar abafam suas possibilidades de trabalho vivo, 

conduzindo-os a horizontes de sofrimento e não criação. Neste contexto, foi observado 

que os primeiros passos da solução encontrada pelos participantes da pesquisa para lidar 

com sua realidade são fecundados no solo fértil das ações coletivas, representando 

movimentos de resistência para a emergência de formas de trabalho pautadas na 

dignidade e no reconhecimento legítimo de direitos. As reflexões originadas neste 

estudo revelam a importância e a necessidade de se integrar ao esforço de não (re) 

produzir os aspectos normativos e identitários que nos conduzem, no limite, a uma 

terceirização da vida. A velocidade do fluxo do processo de subcontratação encontra um 

grande obstáculo em seu curso e é circunscrita pelas ações e movimentos de 

enfrentamento e resistência de afirmação de formas de vida ética e politicamente 

referenciadas, no caminho para o encontro com imprevisibilidades, singularidades, 

riscos, potências e, com isso, outros possíveis. Cabe destacar que o projeto de pesquisa 

em questão foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (CAAE: 55723216.9.0000.5582; Parecer: 1.625.615), vinculado ao 

Comitê Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde do Brasil, quanto aos 

seus aspectos éticos e legais.  
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RESISTIR PARA REEXISTIR: CONDIÇÕES DE (IM) POSSIBILIDADE DE 

FORMAS MICROPOLÍTICAS DE RESISTÊNCIA NOS CONTEXTOS 

CONTEMPORÂNEOS DE TRABALHO 

 

 

Sergio Dias Guimarães Junior - Universidade federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Leandro de Oliveira Abreo - Universidade federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

João Batista de Oliveira Ferreira - Universidade federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 

Este estudo se propõe a refletir sobre formas micropolíticas de resistência e analisar 

suas condições de (im) possibilidade nos contextos contemporâneos de trabalho. Os 

referenciais teóricos que subsidiam nossas reflexões partem da Filosofia, da Sociologia 

do Trabalho e da Psicodinâmica do Trabalho. A noção de resistência é aqui entendida 

como desvio desobediente às racionalidades e dispositivos de captura e seus princípios 

de ordenação. A configuração dos contextos laborais na contemporaneidade 

movimenta-se para um crescente processo de instrumentalização do fazer singular de 

cada sujeito, de invisibilidade do trabalho real em detrimento de exigências prescritivas 

e de obstrução da formação de espaços de discussão e instâncias coletivas entre 

trabalhadoras e trabalhadores. Nota-se dinâmicas de vulnerabilização e descoletivização 

que tendem a capturar as potências de vida dos sujeitos, inserindo-os e adaptando-os às 

demandas do capital ao imporem lógicas perversas de silenciamento e anulação de 

mobilizações coletivas. A multifatorialidade desse processo revela-se pela 

intensificação do processo de objetificação das relações humanas junto à naturalização 

das violências psicológicas e de exploração. Como efeito, emergem novas patologias 

relacionadas ao trabalho, como as do silêncio e da solidão que constituem quadros de 

sofrimento de caráter patogênico ante movimentos vivos de criação que, por 

conseguinte, impossibilitam formas de enfrentamento e resistência. Acredita-se que as 

formas de resistência se veem dificultadas pois não sabem, ao certo, as origens, os 

destinos e nem as vontades concernentes ao controle que regula a vida. Contudo, ainda 

que o contexto macropolítico das relações de dominação busque capturar e 

sobrecodificar o que está no campo da ruptura, do desejo e dos processos de 

singularização, sempre haverá, de maneira mais custosa ou suave, algo que escapa, que 

resiste e que transgride. Partindo desses pressupostos, analisamos diferentes práticas e 

pesquisas que elucidam as (im) possibilidades de movimentos micropolíticos de 

resistência que se engendram em prol de uma reconfiguração de campos normativos das 

lógicas dominantes de trabalho. Trata-se de resultados de pesquisas realizadas com 

agentes socioeducativos de unidades de internação para adolescentes em conflito com a 

lei e com sujeitos com vínculo de trabalho terceirizado em uma universidade pública 

brasileira; sinalizações obtidas através da realização de um curso de extensão na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro com a temática Psicologia e Saúde do 

Trabalhador; e apontamentos acerca da criação de uma empresa que oferece serviços no 

campo da saúde do trabalhador. A articulação desses movimentos aponta para a 

necessidade - e continuidade - da criação de formas de resistência e enfrentamento que 
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estejam a favor de uma vida ética e politicamente referenciada. Observa-se, portanto, 

que o esforço de resistir atrela-se à necessidade de reexistir, criar e transgredir, 

evidenciando, assim, a importante articulação entre movimentos de resistência e 

invenção de outras formas de existência.  
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Introdução: Em decorrência do atual cenário econômico brasileiro, o índice de 

desemprego tem sido alvo de preocupação nos últimos anos, devido às suas 

repercussões psicossociais. A busca pelos trabalhadores por uma inserção ou reinserção 

no mercado de trabalho pode afetar a saúde física e mental dos mesmos. O sofrimento 

do trabalhador, é assinalado para Dejours (1999) pelo fato de que ele está excluído do 

mercado de trabalho, situação que pode levar a “(...) um processo de dessocialização 

progressiva, pois ataca os alicerces da identidade”. (p.19). Objetivo: analisar o 

sofrimento psíquico e a probabilidade de transtornos mentais comuns entre os 

trabalhadores em situação de desemprego. Método: Trata-se de uma pesquisa de cunho 

quantitativo, descritiva e transversal, com um grupo de 50 trabalhadores em situação de 

desemprego atendidos pelo Sistema Nacional do Empregado – SINE municipal de Porto 

Velho – RO, no ano de 2016. Os participantes da pesquisa responderam a uma 

entrevista sociodemográfica e ao teste Self-Reporting Questionnaire - SRQ-20. Como 

aspectos éticos somente após apresentação do estudo deu-se a assinatura do Termo de 

Consentimento Livro e Esclarecido/TCLE, ainda o estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Fundação Universidade Federal de Rondônia/UNIR. Como 

análise utilizou-se do Programa Microsoft Excel realizando frequência absoluta (n) e 

percentual (%). Resultados e discussão: A amostra constituiu-se de 60% do sexo 

masculino e 40% do sexo feminino, já a idade variou entre 18 e 51 anos. A grande 

maioria deles possui o Ensino Médio completo (62%) e muitos têm cursos de 

qualificação, cursos técnicos e preparatórios (84%). Cerca de 20% da população 

estudada apresentou uma renda familiar de, aproximadamente, menos de 1 salário 

mínimo. Quanto às condições de moradia, 68% possuíam casa própria. Entre os 

trabalhadores, 14% deles estavam a mais de um ano sem emprego e 84% estavam 

fazendo “bicos” em diversas áreas. Na distribuição dos sintomas, há prevalência de 

transtorno mental comum (TMC) em 50% dos trabalhadores, 75% apresentam humor 

depressivo/ansioso, 52% demonstram decréscimo de energia vital, 35% aparecem 

sintomas somáticos e 34% manifestam pensamentos depressivos. Conclusões: O TMC 

está relacionado as questões sociais, entre elas a dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho, baixa escolaridade e outros agravantes. Entre as principais dificuldades de 

reinserção no mercado do trabalho está a de sobrevivência, ou seja, prover seu sustento 

e de sua família com alimentação, transporte e outros, ainda, a baixa oferta de vagas de 

emprego. Todos relatam sentimento de tristeza, seguido de preocupação, ansiedade e 
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angústia. Desta forma, o estudo contribui para as discussões acerca da saúde mental dos 

trabalhadores na região e apontam a importância em desenvolver políticas públicas e 

ações de escuta clínica do sofrimento psíquico do trabalhador em situação de 

desemprego. 
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Introdução: Os processos de reestruturação produtiva e a globalização da economia de 

mercado, em curso, têm acarretado mudanças significativas na organização e gestão do 

trabalho com repercussões importantes sobre a saúde do trabalhador. (BRASIL, 2001, p 

40). A partir do momento em que o trabalhador apresentar um desequilíbrio no seu 

processo saúde e doença, isso consequentemente trará mudanças no seu processo de 

trabalho, que poderá ter como resultado a falta/diminuição da produtividade, 

absenteísmo, presenteísmo, aumento do risco de acidentes no trabalho, podendo 

comprometer tanto o próprio trabalhador como a equipe de trabalho (VALENCIA e 

GÓMEZ, 2005; OMS, 2011). Método Através de uma revisão bibliográfica de caráter 

exploratório, sobre o abuso e o local de trabalho e as áreas de atuação, as Estatísticas da 

Organização Mundial do Trabalho (OIT) apontam o Brasil entre os cinco primeiros do 

mundo em número de acidentes no trabalho. São em média 500 mil por ano e quatro mil 

deles resultam em morte. Os setores mais afetados são: construção civil, indústrias 

Metalmecânica, eletroeletrônica, moveleiras e madeireiras. O abuso de álcool e outras 

drogas: afeta até 15% dos empregados, aumenta em 5 vezes as chances de acidentes de 

trabalho sendo responsável por 50% do absenteísmo e licenças médicas. Resultados A 

OIT indica que de 20% a 25% dos acidentes de trabalho no mundo envolvem pessoas 

intoxicadas que se machucam a si mesmas e a outros. Esse desequilíbrio no processo e 

organização do trabalho se reflete na saúde do trabalhador, que busca um refúgio, por 

meio do consumo de álcool, para relaxar e amenizar a tensão em que vivenciou no 

ambiente de trabalho, como pressão do chefe, altas exigências de atenção e/ou 

responsabilidade; Altos ou baixos rendimentos; Tensão, estresse e perigo; Volume de 

trabalho insuficiente ou excessivo; Invisibilidade do trabalho; Pressão quanto a horários 

e metas; Condições climáticas adversas; Isolamento social; E trabalho noturno. 

(SCHMIDT et al., 2011; LOPES, 2011). Discussão: Dessa maneira, Lima (2003) relata 

que os problemas emergiram em diversos ambientes da sociedade, dentre eles o 

ambiente de trabalho. Nestes os desfechos dos problemas para o trabalhador foram o 

aumento dos acidentes de trabalho, quedas de produtividade, absenteísmo, licença para 

tratamento de doenças por longo período ou de distúrbios relacionados ao abuso de 

álcool e, também, aposentadoria precoce. O consumo de álcool no local de trabalho 

pode ser influenciado pelas questões culturais, crenças, mitos ou hábitos, significados 

atribuídos aos seus efeitos euforizantes, afrodisíacos, relaxantes, indutores do sono e 

ansiolíticos. Os trabalhadores acreditam que estas substâncias podem viabilizar 

mudanças na sua vida cotidiana, seja em relação às diferentes condições e organização 

de trabalho, seja para reduzir a inibição e assim interagir melhor com os clientes e os 

colegas, tratar questões de trabalho e se integrar na cultura da empresa (OMS, 2002; 

BRANCO et al., 2009). Conclusão: Esse consumo muitas vezes é feito para se tentar 

fugir do sofrimento mental e da sobrecarga emocional, ligadas ou decorrentes das 
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condições de trabalho e pela organização do trabalho imposta pela empresa. Assim, 

alguns profissionais encontram no consumo de álcool uma saída, o que induz os 

quadros graves de dependência alcoólica (MABUCHI et al., 2007).  
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O presente trabalho pretende apresentar uma análise das questões de gênero a partir da 

figura feminina no mundo do trabalho. Pelo olhar da Psicodinâmica do Trabalho, o 

sujeito se constitui por meio do trabalho, ocupando um lugar de destaque na sociedade. 

Logo, é através deste que o sujeito se constrói, modelando e alterando sua forma de se 

ver e ser visto, constituindo assim sua subjetividade. A centralidade laboral na vida do 

sujeito envolve tudo que se relaciona ao trabalhar. Desse modo, observa-se que a 

organização do trabalho analisa e compreende os processos de subjetivação, as 

patologias e a saúde vinculados ao ambiente de trabalho, como também as estratégias 

empregadas pelos trabalhadores para darem conta do real do trabalho (Mendes, 2011). 

Diante disso, “A organização real do trabalho é um produto das relações sociais. ” 

(Dejours, 2011a, p.77). Com base nisso, a categoria gênero engloba essas construções 

sociais que se deparam com a conjuntura do trabalho, influenciando o ser humano no 

seu agir no mundo. Fruto desse cenário, são as relações desiguais perante a figura do 

homem e da mulher que se estabelecem no contexto social. As mulheres passaram 

muito tempo sendo invisíveis, alicerçadas a um determinado modelo hegemônico como 

único meio de viver. Desse modo, a sociedade se construía à base das concepções do 

patriarcalismo, que reduziam a mulher a um papel secundário, orientando suas vidas e 

seus conceitos. No entanto, esse quadro aparentemente se modifica com a Revolução 

Industrial que permitiu a entrada destas no mercado de trabalho, passando a fazer parte 

também do âmbito até então dominado pelos homens. Este foi um marco na história das 

mulheres, o que proporcionou que elas fossem inseridas de fato no ambiente público 

(Boff, 2010). Contudo, essa inovação na lógica do trabalho deu-se na realidade por meio 

da mão de obra barata, recebendo baixos salários, e por uma maior facilidade de 

discipliná-las. O trabalho das mulheres era visto como vantajoso para os donos das 

fábricas, pois aumentava o número de trabalhadores com baixos custos, sendo 

exploradas. E isto é visto até hoje, dos menores aos maiores cargos, mesmo quando 

ambos os sexos ocupam a mesma posição. As tarefas do emprego feminino são vistas 

com pouca valoração, com seus corpos ainda alvos de dominação para o meio 

organizacional (Brito e Oliveira, 1997). Posto isto, pode se dizer que o patriarcado está 

na base do trabalho, hierarquizando as posições, possibilitando uma divisão sexual no 

trabalho. Ademais, a mulher se insere nesse ambiente, entretanto, não perde sua função 

dentro do espaço privado, o que a obriga a assumir uma dupla jornada de trabalho. 

Nesse sentido, mulher trabalhadora de fato é definida diferentemente do homem 

trabalhador, como Scott (1995) relata. Como efeito desse processo, a mulher se depara 

com uma fonte sofrimento físico e psicológico, experienciado por sua relação com o 
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trabalho desenvolvendo estratégias defensivas como propõe Dejours (2011a), 

interferindo na subjetividade de cada sujeito. 
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A chamada gig economy, ou economia de pontuais trabalhadores autônomos, é 

composta de algumas novas ferramentas na organização do trabalho que, além de 

desafiar as clássicas formas das relações de trabalho, parecem trazer aos profissionais 

que se ocupam da saúde dos trabalhadores novos desafios na compreensão do que está 

em jogo neste novo cenário. Elas servem para que empresas contratem profissionais de 

todo o mundo para a realização de tarefas de maneira dissociada da hierarquia ou 

relações trabalhistas. Um desses segmentos são os ride-hailing, que no Brasil 

conhecemos pelas atuações das empresas Uber e Cabify. No presente estudo 

apresentaremos os dados de uma pesquisa bibliográfica realizada sobre o tema da gig 

economy, tomando os exemplos dos ride-hailings como sua mais atual e expressiva 

manifestação. Tais empreendimentos utilizam, de maneira intensiva, os preceitos das 

ciências sociais de base comportamental, de conhecimentos oriundos das ciências de 

dados e engenharia de videogames e da chamada economia comportamental e 

experimental. Todo e qualquer contato, contrato ou mediação neste tipo de trabalho 

passa por uma plataforma que, para o trabalhador, pode se reduzir a um aplicativo de 

celular. Utilizando de uma lógica chamada de gamificação, todos os dados do contexto 

de trabalho e do comportamento dos trabalhadores são tratados online conduzindo-os, 

como num jogo, a diferentes desafios e metas, sempre apresentando aos condutores os 

riscos de perdas e possibilidades de ganhos eminentes. Os resultados encontrados 

indicam estarmos frente a uma inédita, enorme e potente forma de controle 

comportamental do trabalho e do trabalhador, conduzindo-os “voluntariamente” à 

sobrecarga e à exposição a riscos. O trabalho precário e a forma de organização do 

trabalho, nesse contexto de flexibilização, podem levar o trabalhador a mobilizar 

defesas e, possivelmente, desenvolver patologias decorrentes da dificuldade em lidar 

com o sofrimento, por vezes inevitável, advindos do confronto com o real do trabalho. 

Além de degradar e aviltar toda e qualquer norma que vise assegurar alguma equidade 

nas relações de trabalho. Estamos, certamente, frente a novas formas de uso da força de 

trabalho que, sob a tentativa de implantação de uma lógica neoliberal em escala 

mundial, exige acima de tudo a desmobilização de toda forma de organização política 

crítica em torno do trabalho. Os valores são deslocados do campo da coletividade para 

aqueles da individualidade expressos no discurso da meritocracia e do 

empreendedorismo.  
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Introdução: A sociedade, por meio dos indivíduos que a constituem, possui suas 

condições materiais de existência e reprodução constantemente modificadas. Numa 

interação entre seus membros e a natureza, a matéria-prima é transformada para que 

haja o atendimento das necessidades humanas, através do trabalho. Ressaltamos que 

entre os homens essa transformação se diferencia das ações de abelhas ou formigas. 

Estas modificam também a natureza, mas numa relação imediata sobre o natural, 

determinada por condições genéticas e invariáveis. O que Marx denomina de trabalho 

exige a existência de instrumentos, habilidades, conhecimentos e situações variáveis que 

geram por sua vez, novas necessidades. Dessa maneira, o ato de trabalho humano 

transforma os indivíduos e a sociedade na qual vivem, gerando novas possibilidades e 

novos conhecimentos. Isto se deve à capacidade humana em realizar prévias ideações e 

objetivá-las, satisfazendo assim uma necessidade concreta. Sendo assim, o trabalho é 

uma categoria processual, pois por meio dele os homens se constituem como tais, ou 

seja, como seres sociais, diferenciando-se dos seres naturais e particularizando-se pela 

capacidade de realizar prévias ideações e objetivá-las, comunicar-se e expressar-se 

através de linguagem articulada, universalizar-se e sociabilizar-se de maneira 

consciente, autoconsciente e reflexiva. Metodologia: Revisão de literatura Resultados e 

Discussão Trabalho e adoecimento no capitalismo O Modo de Produção Capitalista 

surge como um sistema em que os meios de produção e capital são de propriedade 

privada, onde o grande objetivo é o lucro. É a propriedade privada do capital e a 

concentração da riqueza nas mãos de uma minoria, a dos capitalistas, com a exclusão 

restante da população, que necessariamente o caracteriza. O processo de produção 

capitalista, para Marx (1983), posto como um todo articulado ou como processo de 

reprodução, produz não apenas a mercadoria, não apenas a mais-valia, mas produz e 

reproduz a própria relação capital, de um lado o capitalista, do outro o trabalhador 

assalariado. Este processo reproduz por meio de seu próprio procedimento, a separação 

entre força de trabalho e condições de trabalho. Pois, não é o trabalho que é vendido 

como mercadoria, mas a sua força de trabalho. O trabalho foi dividido entre a força de 

trabalho e a propriedade dos meios de produção, ou seja, o capitalista compra no 

mercado de trabalho a força de trabalho, como uma mercadoria. A venda da força de 

trabalho torna-se a única alternativa do trabalhador livre para obter através dos salários, 

a sua sobrevivência. Conclusão O homem como mercadoria, torna-se alienado. O 

produto do seu trabalho não lhe pertence, é do capitalista. Sua força de trabalho, 

comprada da maneira mais barateada possível, o faz acreditar que deve se submeter a 

condições perversas e estafantes de vida e trabalho. Diante das análises suscitadas no 

presente trabalho, entendemos que a partir das transformações ocorridas no mundo do 

trabalho a partir da década de 90, os trabalhadores têm que se adaptar às tecnologias e 
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se atualizar perante um mercado competitivo. Consequentemente, estarão envolvidos 

num processo complexo e dinâmico que abrange condições somáticas, cognitivas e 

emocionais.  
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INTRODUÇÃO: No atual cenário mundial das organizações de trabalho, pode-se 

observar o crescimento das precarizações e a padronização dos processos de gestão que 

ultrapassam os limites no controle das pessoas, utilizando artimanhas que “acabam por 

prender a criatividade e a singularidade do indivíduo” (SIQUEIRA, 2007, p.135). Essas 

transformações no mundo do trabalho atingem a forma como o trabalho docente se 

organiza, a esse respeito Freitas (2013) traz uma série de pesquisas e reflexões 

contemporâneas sobre as vivências de prazer e sofrimento no trabalho docente, que tem 

sido atravessado por um complexo de fatores que circundam a cultura, sociedade, 

ampliação dos papéis do professor e desvalorização social. Mudanças que sinalizam a 

dificuldade de encontrar formas de satisfação no trabalho docente, o que auxilia na 

promoção do adoecimento no trabalho (Freitas, 2013). O trabalho, de acordo com 

Dejours (2008) é central na construção da identidade e estruturante psíquico do sujeito. 

Com isso, o processo de ruptura com o mundo do trabalho, devido a chegada da 

aposentadoria, pode ser vivenciada de forma complexa, envolvendo transições, 

reestruturações e ressignificação (SOARES et al, 2007). Com um panorama de 

envelhecimento populacional demonstrado pelo IBGE (2008), a sociedade brasileira 

traz o desafio de oferecer atendimento e cuidado para os aposentados no Brasil, o que 

precisa ser priorizado para adicionar qualidade de vida além do aumento da expectativa 

de vida. A despeito disso, uma questão se coloca a respeito da aposentadoria e da 

organização do trabalho docente: Quais têm sido as consequências que a organização 

contemporânea do trabalho docente tem repercutido para a vida na aposentadoria? 

MÉTODO: Numa tentativa de compreender e trazer uma resposta para essa pergunta, 

será realizado um levantamento bibliográfico dos artigos, livros, dissertações e teses nas 

bases de dados: SciELO, SPELL, PePSIC e Periódicos CAPES, entre os anos de 2006 a 

2016, por meio das palavras-chaves “trabalho docente” e “aposentadoria”, permitindo 

uma análise detalhada dos materiais que discutem a influência da organização do 

trabalho docente para a vida na aposentadoria. Além disso, informações serão buscadas 

no Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (SinproRio), e 

no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) do Rio de Janeiro. 

RESULTADO: Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado que se encontra 

em andamento, que até o início de outubro já terá tomado profundidade na pesquisa dos 

levantamentos, compreendendo o que as informações coletadas sugerem para as 

consequências atuais do trabalho docente na vida da aposentadoria. DISCUSSÃO: Em 

meio ao contexto brasileiro de constante pressão para uma reforma na previdência, que 

aumente o tempo de contribuição, inclusive para os professores, desafia a sociedade a 

pensar nas consequências que as precarizações no trabalho vêm gerando para os 
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trabalhadores e para a vida na aposentadoria. CONCLUSÕES PARCIAIS: Acredita-se 

que a partir do estudo dessa relação será possível trazer problematizações 

contemporâneas que se fazem fundamentais na sociedade brasileira que está adoecendo 

no trabalho e ao mesmo passando por mudanças decorrentes do envelhecimento 

populacional. 
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INTRODUÇÃO: A aposentadoria é uma nova etapa da vida que se inicia com o término 

da vida laboral, conflitos enfrentados nesse processo são característicos de sociedades 

onde o trabalho ocupa um lugar tão forte e central na construção e estruturação da 

identidade do sujeito. O processo de desligamento profissional, reflexão sobre os 

projetos de vida no pós-carreira, são aspectos que buscam ser refletidos nos Programas 

de Preparação para Aposentadoria (PPAs), que têm crescido e conquistado terreno no 

atual panorama mundial de envelhecimento populacional brasileiro (ZANELLI, SILVA 

& SOARES, 2010). O projeto de extensão “Práticas psicossociais no programa do 

servidor aposentado da prefeitura municipal de Rio das Ostras: por um pouco mais de 

PROSA”, vinculado a Universidade Federal Fluminense (UFF), do Campus de Rio das 

Ostras, no ano de 2015, lançou a primeira edição da oficina “Dialogando sobre 

Aposentadoria”, um protótipo de um Programa de Preparação para Aposentadoria 

(PPA) que foi desenvolvido a partir de parceiras entre a prefeitura municipal de Rio das 

Ostras e a UFF de Rio das Ostras, suprindo uma necessidade existente dos servidores da 

prefeitura, que eram desligados ao final carreira, sem nenhum cuidado e atenção. O 

Estatuto do Idoso (Lei no 10.741), de 1 de outubro de 2003, artigo 28, inciso II, 

menciona que o poder público deve criar e estimular programas de preparação dos 

trabalhadores para aposentadoria, com antecedência mínima de 01(um) ano, por meio 

de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, bem como do 

esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania. A oficina “Dialogando sobre 

Aposentadoria”, contou com 13 participantes e foi amparada na metodologia de 

dinamização de pequenos grupos de Moscovici (2008), tendo como objetivo oferecer 

aos participantes, através e espaços de diálogo e compartilhamento de experiências, a 

oportunidade de pensar/repensar projetos de vida, desligamento profissional e a 

diminuição dos impactos decorrentes da aposentadoria. MÉTODO: O trabalho em 

questão buscou dar luz ao olhar dos participantes, através de três entrevistas 

semiestruturadas que foram realizadas um ano após a participação da oficina, com o 

intuito de coletar informações sobre os impactos da oficina na vida dos participantes 

entrevistados. As entrevistas forma analisadas por meio da análise de conteúdo, pelo 

método da categorização (BARDIN, 2011). RESULTADOS: A análise das entrevistas 

revelou a importância da abertura desse espaço que despertou a reflexão, pela primeira 

vez, ao tema da aposentadoria, permitindo pensar sobre as possibilidades de ação no 

pós-carreira, interagindo com o grupo e compartilhando vivências com outros colegas. 

O processo de grupo se mostrou como um importante espaço de escuta e acolhimento 

para os diferentes sofrimentos e questionamentos nesse processo de desligamento 
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profissional. DISCUSSÃO: Levantando sugestões para o aperfeiçoamento da oficina, os 

participantes entrevistados destacaram a importância de se aprofundar nos aspectos 

jurídicos, educação financeira e relacionamento familiar. CONCLUSÃO: Sendo assim 

percebe-se a importância da oficina “Dialogando sobre Aposentadoria” para os 

participantes entrevistados, contribuindo para que diversas questões surgissem naquele 

grupo e modos de enfrentamento para a vida na aposentadoria puderam ser refletidos e 

problematizados. 
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O mundo do trabalho sofreu transformações significativas nas últimas décadas, 

alterando as formas de gestão e as relações de trabalho. A decadência da administração 

burocrática, associado a baixa eficiência para acolher as exigências de um mundo 

globalizado, influenciaram, nos últimos anos, para o remodelamento da função do 

Estado, fazendo surgir a administração gerencial que interpreta o mundo a partir das 

categorias da gestão privada. Nesse contexto, o presente ensaio teórico tem como 

objetivo analisar o impacto que a reforma gerencialista trouxe para a subjetividade dos 

servidores públicos à luz da psicodinâmica do trabalho. A discussão é pautada na 

descrição de como ocorreu e se implantou a reforma gerencial no Brasil, na reflexão 

acerca do prazer e do sofrimento dos servidores na administração pública e no impacto 

da reforma gerencial na subjetividade dos servidores públicos. Os princípios 

gerencialistas (eficiência, eficácia e competitividade) norteiam, na atualidade, a reforma 

gerencial da administração pública, fundamentada em resultados e na obtenção do lucro 

em detrimento dos princípios éticos do serviço público. Essa orientação gerencialista, 

cada vez mais voltada para as tarefas e menos para pessoas, contribui para a 

precarização do trabalho e para desmotivação do servidor, fazendo com que as tarefas 

laborais e o aparato organizacional pressionem cada vez mais o indivíduo, dificultando 

a criação de espaços de diálogo e de exercícios de criatividade. Nessa perspectiva, saúde 

no trabalho não significa ausência de sofrimento, mas o potencial que cada trabalhador 

possui de utilização dos recursos internos e externos para transformação do sofrimento 

na busca pelo prazer e realização. Dessa forma, pesquisas têm revelado a exposição dos 

trabalhadores do serviço público a sofrimento advindo das condições de trabalho, mas, 

principalmente, com origem na forma pela qual o trabalho organiza-se. Portanto, faz-se 

necessário rever essa lógica de gestão no setor público e articular a elaboração de 

modelos próprios que sejam efetivos e que promovam ambientes laborais lúcidos, sem 

pressão excessiva e com respeito a subjetividade do indivíduo. 
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Esta pesquisa discute os impactos da lei que regulamenta o trabalho executado no 

ambiente doméstico sobre as trabalhadoras mulheres. Pela observação de características 

da escravidão contemporânea nas relações do trabalho doméstico, analisamos as 

vivências de empregadas domésticas. Conhecendo o conceito de “trabalho análogo à 

escravidão” e observando a tensão existente entre servidão e cidadania dessa classe de 

trabalhadoras, é possível que se verifique uma realidade degradante de condições de 

trabalho que as sujeita a jornadas exaustivas, a sobrecargas, ao adoecimento, a baixos 

salários, ou até mesmo a não remuneração. A partir desta suspeita, foi utilizado um 

referencial teórico sobre a formação da classe trabalhadora livre no Brasil, a herança 

colonial escravista atribuída à atividade, a atuação do Estado que, através de legislação 

específica, regulamenta o trabalho doméstico, e a servidão observada na ocupação. Para 

alcançar os resultados esperados, propomo-nos a esclarecer o que vem a ser o “trabalho 

escravo contemporâneo”, compreender o papel da lei de regulamentação da profissão e 

discutir os impactos da regulamentação sobre essa categoria. Por advir de um trabalho 

de dissertação ainda em andamento, realizaremos entrevistas com trabalhadoras 

domésticas entre os meses de junho e agosto a fim de apresentar os resultados no 

Congresso em outubro de 2017. Para o tratamento dos dados, utilizaremos a Análise de 

Núcleo de Sentido (ANS), proposta por Mendes (2007), cujo objetivo é capturar os 

sentidos atribuídos ao trabalho por suas categorias de fala que podem exprimir 

sofrimento ou outras formas de servidão. No Brasil, as relações de exploração no 

trabalho deram-se a partir da narrativa sobre o trabalho escravo. A escravidão nos 

moldes coloniais estava assentada sobre a condição de propriedade, entretanto, nos 

moldes atuais, o conceito constrói-se pelo contexto neoliberal de objetificação do 

indivíduo pela busca do aumento de mais-valia. A existência da escravidão ainda hoje 

afasta dela a denominação de forma de trabalho pré-capitalista, visto os elementos de 

subordinação que são dados pelo sistema e inerentes à reprodução do trabalho. A 

trabalhadora doméstica, embora remunerada, manteve em seu trabalho elementos servis 

paradoxais com os direitos formais conquistados, vivendo numa constante tensão entre 

servidão e cidadania (Ávila, 2016). Embora a regulamentação acontecesse tardiamente, 

ela pretendeu conferir às trabalhadoras reconhecimento e legitimidade diante da herança 

escravagista emprestada às domésticas. A dúvida está em compreender em que medida 

essa regulamentação distancia-as das condições de servidão. Por isso, nesta pesquisa, 

são esperados apontamentos sobre a precária proteção social legislativa, a ausência de 

princípios constitucionais e uma atividade com insatisfatória efetividade de direitos que 

as sujeitam às diversas percepções de servidão.  
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“A ATUAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NO COMBATE AO TRABALHO 

ESCRAVO CONTEMPORÂNEO” 

 

 

Robson Ferreira e Britto - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Fernando de Oliveira Vieira - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Apesar de tipificado como crime há mais de um século, o trabalho escravo no Brasil é 

ainda uma realidade (BREMER, 2009). Desde os anos 1990, grupos da sociedade 

organizada e o Estado brasileiro, movimentam-se em maior ou menor grau, na tentativa 

de combatê-lo (MONTEIRO; FLEURY, 2011). A qualidade das ações do Estado variou 

ao longo destes anos, ora foram precárias, desorganizadas e permissivas (FIGUEIRA, 

2000), e ora sérias, planejadas, rigorosas e integradas (FIGUEIRA, 2009), o que, em 

dado momento, fez com que o Brasil fosse reconhecido pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), como referência mundial nas ações e políticas públicas de 

enfrentamento. Movimentando-se em sentido contrário, as organizações que aqui 

praticam tais crimes, reorganizam-se e aprimoram os seus métodos para manterem-se 

explorando, de forma criminosa, o trabalho alheio (FIGUEIRA, 2000). Nas arenas do 

Poder Legislativo, é aonde tais organizações vêm se empenhando insistentemente, na 

busca por desconstruírem os critérios legais que permitem tipificar suas práticas como 

criminosas (FINELLI, 2016). Assim, apesar de todas as ações do Estado, ainda hoje, em 

alguma organização, indústria, lavoura, fazenda ou empreiteira, há trabalhadores em 

condições análogas as de escravidão (DE BRITO FILHO, 2017). O objetivo desta 

pesquisa é identificar e analisar as razões da ineficiência do Estado brasileiro ao 

combater o trabalho escravo contemporâneo, e ainda, demonstrar as razões da 

persistência deste crime em nosso país. Este trabalho, ainda inicial, vem sendo 

desenvolvido a partir de pesquisas bibliográfica e documental, onde serão levantados: 

dados sobre a formação do Estado brasileiro, seu papel e atuação histórica; os 

referenciais teóricos a respeito do trabalho escravo contemporâneo, e os documentos 

oficiais da atuação do Estado em seu combate (leis, planos, registros de autuações...). 

Pelo fato de nossa Carta Magna ser “o instrumento mais importante na repressão do 

ilícito em estudo” (BREMER, 2009, p.2), a pesquisa será delimitada entre a 

promulgação da Constituição e os dias atuais. Tratar de uma realidade social tão 

complexa requer do Estado capacidade de planejamento, que encare as lacunas das 

ações governamentais, para poder com elas lidar de maneira consciente, crítica e 

orientada (Garcia, 2000). Parte-se da hipótese de que o planejamento das ações estatais, 

diretamente relacionado com o modus operandi de cada governo, é um dos fatores 

determinantes da eficácia, no combate ao trabalho escravo. Acredita-se que os 

resultados possam contribuir para a identificação e compreensão dos desafios 

relacionados à atuação do Estado, e assim prestar alguma contribuição na reelaboração 

de estratégias e ações que resultem em maior efetividade no combate ao trabalho 

escravo contemporâneo, rumo a sua erradicação. Prevê-se que a conclusão da pesquisa 

documental ocorra até setembro de 2017, e que após análise inicial, seja apresentada de 
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forma sistematizada, a evolução das ações de combate e seus desdobramentos, tais 

como: a criação/aprimoramento das leis; as atuações dos órgãos fiscalizadores; o 

volume de trabalhadores resgatados; as autuações e sanções aplicadas. 
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Introdução: A defasagem no período escolar pode acompanhar e ocasionar danos ao 

longo da vida, principalmente socioeconômicos. O fato mais evidente e diretamente 

ligado ao ensino escolar é o mercado de trabalho, esse por sua vez se apresenta como 

um reflexo da vida escolar.  De certo modo, culturalmente o indivíduo que já possui 

uma idade adulta e não trabalha, é considerado como um indivíduo improdutivo e um 

indivíduo que não produz na sociedade capitalista é algo sem valor, principalmente 

quando se trata de homem adulto, pois sócio historicamente o papel do homem é ser o 

provedor da família. Metodologia: Com base nas questões levantadas acima, o presente 

capítulo buscou compreender melhor a problemática. O estudo é resultado de uma 

amostra de pesquisa que foi realizada com jovens nem-nem, que residem no DF. Sendo 

10 do sexo masculino e 9 do sexo feminino, com filhas (os) ou sem casadas (os) e 

solteiras (os). Os dados foram coletados através de um questionário com perguntas 

abertas e fechadas. Os dados foram analisados a partir da coleta de dados. As (os) 

jovens foram identificadas (os) por nomes fictícios para que todas e todos tenham a sua 

identidade preservada e respeitada.  

Resultados e Discussão: Expectativa:  

Homens: M3: “Ser advogado, passar concurso” 

O público masculino de um modo geral, demonstrou ter um foco mais individual e sua 

preocupação está em ter uma estabilidade financeira.  

Mulheres: F1: “Voltar a estudar, ter um bom emprego e criar os filhos” 

As mulheres demonstraram preocupação com o futuro familiar e trazer uma segurança e 

conforto para as (os) filhas (os). Foi observado, uma discrepante diferença entre as 

respostas dos indivíduos em relação ao seu futuro. Além de questões particulares, há um 

recorte maior quando esta informação está ligada a diferença de gênero. Acredita-se que 

este fator demarca a cultura de gênero estabelecida pelo patriarcado, que marca a 

desigualdade entre os sexos. Na sociedade patriarcal o papel da mulher é cuidar de 

modo afetivo da casa e da família. Já o homem, precisa estar fora de casa para buscar o 

sustento, ele é o provedor e cuida da família de modo econômico. Desmotivações: 

Trabalho: Uma das principais razões pelo abandono escolar é a situação financeira 

desfavorável que algumas famílias enfrentam e com isso alguns jovens optam por largar 

seus estudos para trabalhar e contribuir no sustento da família. Sabe-se que grande parte 

desses trabalhos ainda são ilegais, já que na maioria das vezes as (os) jovens não 

atingiram a maioridade, nesse caso alguns contratantes ainda preferem contar com este 

público, pois o público de jovens, em sua maioria acabam por abrir mão dos seus 

direitos e os contratantes passam a ter mais vantagens sobre isso, por ter menos 

impostos a contribuir, tornando o trabalho do jovem como mão-de-obra barata. Porém, 
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logo quando essa (esse) jovem atinge a maioridade acaba sendo demitido sem direitos, 

tendo dificuldade em se reinserir no mercado de trabalho por falta de estudos. 
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A partir da década de 1970, iniciou-se um processo de desmonte das bases que 

alicerçaram o sistema capitalista, como resposta para a crise de superacumulação 

vigente, mudando do sistema fordista para a produção flexível (Toyotismo), retirando 

benefícios e conquistas sociais dos trabalhadores e buscando redefinir o tamanho e o 

papel do Estado. Para atender às necessidades desse novo contexto, o mundo do 

trabalho passou a ser marcado pela subproletarização e suas formas de trabalho 

precário, parcial, temporário, subcontratado etc. Essas formas de contratação atípicas e 

sua consequente precarização do trabalho não se restringiram à esfera privada, foram 

também internalizadas pela administração pública. De acordo com a pesquisa 

ESTADIC realizada pelo IBGE, no período de 2012 a 2014 houve aumento de 36,2% 

(um incremento de 151.553 trabalhadores) no quantitativo de servidores contratados por 

tempo determinado pela administração pública estadual. Esses trabalhadores são 

denominados pelo Instituto como Sem Vínculo, por se caracterizarem como um grupo 

de servidores não concursados e não estáveis. Deixada a cargo dos estados a 

regulamentação das cláusulas contratuais, estima-se que a contratação por tempo 

determinado, visando atender necessidade temporária e excepcional da administração 

pública, enseja um problema quando se acredita que a expansão das contratações por 

tempo determinado signifique a precarização do trabalho público. Não se sabe a 

dimensão deste, no sentido não só das quantidades, mas da profundidade da 

precarização, isto é, a que ponto terá chegado esse fenômeno, com destaque para a 

exploração do trabalhador em suas diferentes formas e vivências. Portanto, este trabalho 

tem como objetivo principal identificar a amplitude a que se tem chegado a precarização 

do trabalho na administração pública estadual. Para tanto, contaremos com entrevistas 

com trabalhadores contratados pelos estados e, pela natureza qualitativa da questão, 

faremos uma análise de conteúdo visando compreender a profundidade desse 

movimento. Tomando por base o estado do Rio de Janeiro, foi observado que os 

funcionários contratados além de receberem, muitas vezes, remuneração inferior aos 

servidores estatutários, exercem as mesmas funções, o que não é proibido por lei. O que 

estabelece a legislação já nos apresenta um indício do que podemos encontrar nos 

demais estados e demonstra a precarização do trabalho a que estão submetidos os 

contratados temporariamente, onde um simples adoecimento pode ser sinônimo de 

desligamento. Buscaremos avançar nas pesquisas de forma que, até a apresentação deste 

trabalho, tenhamos mais elementos que possibilitem evidenciar a dimensão da 

precarização do trabalho na esfera pública assim como ampliar a discussão acerca dos 

elementos que institucionalizaram essa prática. 
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Este estudo analisa como as vivências em torno de diferentes tipos de violência são 

relatadas pelos professores de uma escola pública de ensino médio do DF, na 

perspectiva da psicossociologia e da psicanálise articulada à formação continuada de 

professores, no exercício do ofício, e, nessa medida, se aproxima da clínica do trabalho. 

O método é a pesquisa-intervenção, por meio do dispositivo da conversação, apoiado na 

escuta e na análise das práticas profissionais docentes. A pesquisa de campo foi 

realizada em 2016 e contou com a participação de oito professores de diferentes 

disciplinas. Para compreender como os processos de violência são vivenciados no 

cotidiano do trabalho desses professores, nos diferentes setores da instituição e nas 

relações intersubjetivas entre professores-professores, professores-gestores e 

professores-alunos, destacamos as contradições inerentes ao contexto social e político 

do país e da escola e sua relação com os sentimentos de impotência, de mal-estar, de 

sofrimento psíquico e de ressentimento relatados como inerentes ao lugar social 

destinado ao professor. As violências aparecem como parte da ordem cotidiana da 

escola, embora sejam vividas como desordem e mal-estar, algo que todos desejam que 

mude, mas que se tornou cotidiano, insidioso e naturalizado. As possibilidades de 

transformação dessas queixas repetitivas e gozosas passam primeiramente pela ordem 

do discurso, via implicação subjetiva dos professores no seu sofrimento e nos sintomas 

por eles produzidos, ao serem escutados e ao se confrontarem com o seu dizer, e, 

secundariamente, pela apropriação de uma nova posição (desejante), resultante de uma 

retificação subjetiva, que permitirá aos sujeitos a re(construção) de novos laços sociais, 

no ambiente escolar, com efeitos positivos nas relações interpessoais e nos processos de 

ensinar e de aprender. 
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Este estudo faz um contraponto entre a gestão democrática e a democracia radical para 

pensar como estes modelos de gestão podem produzir modos diferentes de interações 

sociais, experiências políticas e espaços subjetivos de convivência aos professores, no 

ambiente de trabalho da escola. A proposta da gestão democrática está fundamentada 

principalmente na teoria marxista e implica em conceitos que envolvem a função 

política e social da escola, a participação na tomada de decisões, a práxis reflexiva, o 

desenvolvimento da autonomia e a busca de consenso no grupo. Por outro lado, a 

democracia radical, conceito desenvolvido por Mouffe e Laclau (2015), está 

fundamentada principalmente na psicanálise lacaniana, na filosofia desconstrutivista, na 

linguística, no pós-estruturalismo, que trazem como proposta de ação política a 

afirmação das diferenças, com conceitos como: pontos nodais, alteridade, significante 

vazio, agonismo e hegemonia. A gestão democrática, como forma de organização 

escolar, foi conquistada a partir da redemocratização de 1988 e está garantida 

constitucionalmente, articulando-se à formação de professores e de gestores com o 

intuito de desenvolver uma práxis transformadora, buscando construir consensos na 

tomada de decisão. Por outro lado, a democracia radical enfatiza o reconhecimento das 

relações de poder como inerentes à uma sociedade dividida não só entre classes, mas 

que vive confrontos de interesses simbólicos e culturais, algumas vezes sem 

possibilidade de consenso. Ambos os modelos têm impacto na organização e nas 

condições do trabalho docente e podem produzir diferentes modos de interação social, 

de identificação entre os membros, de idealização do projeto e consequentemente, de 

sofrimento psíquico. Em um contexto de crise da política e do político no Brasil, é 

importante pensar diferentes perspectivas de democracia para uma sociabilidade cada 

vez mais complexa nas escolas, que lida com as diferenças e com seu impacto na 

dinâmica da gestão escolar. A escola, portanto, é um espaço eminentemente da 

diferença e não pode negá-la, sob o risco de negar a si mesma na sua função social. 

Reafirmar a escola como espaço político implica em pensar como diferentes modos de 

gestão produzem condições para experiências subjetivas distintas, com potencialidades 

para reprodução e também para transformação social. 
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A JORNADA DE ESTAGIÁRIOS: TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO? 
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Elâine Barbosa da Silva - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Maiara Oliveira Marinho - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Robson Ferreira e Britto - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

No final do século XVIII e ao longo do século XIX a escravidão foi abolida em diversos 

países, mas, conforme destaca Andrade (2016), no final do século XX com o fim do 

socialismo no leste europeu, a crise do Estado de Bem-Estar Social e os avanços 

tecnológicos, o modo de produção capitalista sofreu mudanças. Esse passou a se 

mundializar e assumiu características do capitalismo monopolista, produzindo em 

qualquer parte do globo onde as possibilidades de redução de custo, acesso ao patamar 

tecnológico e altas margens de lucro fossem acessíveis. É nesse “novo” capitalismo, e 

pela urgência de aumento das margens de acumulação, que o Trabalho Escravo 

Contemporâneo (TEC) vai se desenvolver. Conforme aponta VIANA (2006, p. 196) “É 

nesse quadro que se insere o trabalho escravo. Seja no campo, seja na cidade, ele quase 

sempre se integra, direta ou indiretamente, às formas mais novas do capitalismo e ao 

mesmo tempo aos modos mais antigos de exploração do trabalho humano”. O TEC é 

tipificado como crime pelo Código Penal brasileiro desde 2003 e é caracterizado pela 

redução de alguém à condição análoga a de escravo considerando algumas situações 

específicas, dentre elas a jornada exaustiva. A Jornada exaustiva não se refere 

exclusivamente à duração da jornada, mas à submissão do trabalhador a um esforço 

excessivo ou a uma sobrecarga de trabalho – ainda que em espaço de tempo condizente 

com a jornada de trabalho legal – que o leve ao limite de sua capacidade (Ministério do 

Trabalho e Emprego, 2011, p.13). O estágio legalmente visa promover a relação entre 

teoria e prática, consolidando os desempenhos profissionais desejados ao perfil do 

estagiário, porém, considerando esse contexto de neoliberalismo os estagiários muitas 

das vezes são utilizados como mão de obra barata e flexível. Sendo assim, o objetivo 

principal deste trabalho foi investigar a possibilidade de estudantes do curso de 

Administração, participantes de programas de estágio, estarem sendo reduzidos a 

condição análoga à de escravo, através da jornada exaustiva. Para tanto, foi utilizado o 

Grupo Focal, técnica de pesquisa qualitativa, que coleta dados por meio das interações 

em grupos ao se discutir um tema sugerido pelo pesquisador. Nesse sentido realizou-se 

uma reunião em grupo com os jovens participantes dos programas de estágio. Pelos 

relatos contidos nas entrevistas foi possível concluir que não há trabalho escravo 

contemporâneo dos estagiários, mas há o descumprimento dos direitos dos mesmos, 

estando sujeitos aos paradigmas de um novo profissional flexível e disposto a suprimir 

as suas necessidades pessoais, em vista das promessas futuras de um emprego estável e 

benefícios econômicos a qualquer custo. Geralmente, ultrapassam o seu horário de 

estágio, realizam atividades diferentes das contratadas e atuam em setores diversos 
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visando suprir a carência de funcionários regulares. Dessa forma, pode-se apreender que 

os jovens já desde o estágio são inseridos num mercado de trabalho com condições 

precarizadas, sendo assim, acredita-se que esse seja um campo para se aprofundar os 

estudos visando compreender melhor as percepções dos estagiários acerca da 

precarização do trabalho. 
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MAPEAMENTO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS NO SAMU/DF 
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Baseado nos preceitos da teoria da Psicodinâmica do Trabalho (PDT), o objetivo geral 

deste estudo foi avaliar quantitativa e qualitativamente os riscos psicossociais no 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Distrito Federal.  

Buscou-se combinar a abordagem qualitativa – investiga diretamente com as pessoas 

envolvidas questões relativas a situações da vida humana; conhece e compreende 

significados e práticas individuais e coletivas, focalizando crenças, expectativas, 

valores, desejos, conhecimentos e sentimentos – com métodos quantitativos. A partir da 

utilização de levantamento documental, observações, aplicação do PROART, 

entrevistas semiestruturadas e posteriores análises estatísticas e de conteúdo, buscou-se 

caracterizar os riscos psicossociais existentes e avaliar a adequação do conteúdo do 

PROART para a realidade do SAMU. Participaram da pesquisa 100 servidores, 54% do 

sexo masculino e 46% do sexo feminino. A idade média é de 41 anos, sendo que o mais 

jovem possui 26 anos e o mais velho 61 anos, 12 anos de serviço no SAMU e 8 anos no 

cargo. A maioria dos respondentes possui especialização (35%), são casados (74%), e 

44% dos servidores precisou de 1 ou 2 atestados médicos no último ano. O SAMU é um 

programa que tem como finalidade prestar o socorro à população em casos de 

emergência. Trata-se de um serviço público e universal que salva milhares de pessoas, 

diariamente, no Brasil. As questões ligadas ao ambiente de trabalho, à organização, à 

caracterização e às condições de trabalho, às oportunidades de desenvolvimento que 

este permite, ao balanço entre trabalho e vida fora dele, ao envelhecimento da 

população ativa, a precarização e a insegurança no emprego, são, hoje em dia, 

consideradas fontes de riscos psicossociais. Os resultados apontam que os principais 

riscos vivenciados pela categoria se referem a falta de condições de trabalho, 

insuficiência e improvisação de recursos, espaço físico inadequado e equipe reduzida. 

Chama a atenção o esgotamento mental dos servidores frente a indignação de ter que 

submeter a atividade a decisões políticas, somando-se ao excesso de sobrecarga física a 

que estão expostos. Os danos relacionados ao trabalho caracterizam-se pelas dores nas 

costas, braços e distúrbios do sono. O sentido e a relevância do trabalho, o fato das 

tarefas não serem banais, bem como o reconhecimento da sociedade pelo serviço 

prestado protegem os servidores de um sofrimento patogênico.  

Os resultados obtidos com o estudo permitiram analisar as aproximações e os 

distanciamentos entre o prescrito e o real com base nos normativos e na rotina diária dos 

servidores e identificar as variáveis do contexto de trabalho do SAMU-DF não 

contemplados nas escalas propostas pelo Protocolo de Avaliação dos Riscos 

Psicossociais no Trabalho (PROART). Em termos gerais, as variáveis apresentadas no 
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PROART têm significância para traçar um panorama geral sobre os riscos psicossociais 

no SAMU. No entanto, um instrumento quantitativo tem suas limitações, por não 

oferecer alternativas diferenciadas das variáveis do instrumento. A complementariedade 

dos métodos quanti e qualitativo permite o detalhamento, fazendo com que os 

servidores se reconheçam no resultado da pesquisa. 
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NEOESCRAVIDÃO: AS NOVAS RELAÇÕES DO TRABALHO ESCRAVO 

CONTEMPORÂNEO URBANO 
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O presente estudo tem como objetivo caracterizar a neoescravidão como uma forma de 

trabalho escravo na contemporaneidade. Realizou-se um levantamento bibliográfico nas 

bases Scentific Eletronic Library Online (SciELO), Scientific Periodicals Eletronic 

Library (SPELL), BVS- PSI, Banco de teses e dissertações da Capes. Utilizou-se os 

seguintes descritores: trabalho escravo contemporâneo, neoescravidão, jornada 

exaustiva, condições degradantes. O período de tempo estabelecido para a coleta de 

publicações existente foi de 2007 a 2017, foram encontrados 47 estudos, sendo a sua 

grande maioria na área de Direitos Humanos. Com este material localizou-se autores, 

livros, cartilhas, e materiais de divulgação da Comissão da Pastoral da Terra, Blog do 

Sakamoto e ONG Repórter Brasil. Observou-se uma lacuna na área da administração, 

justificando este estudo. Verificou-se que na atual conjuntura a escravidão ressurge com 

novas formas de exploração mesmo que decretada a abolição da escravatura em 1888. 

Pode-se afirmar que a escravidão no Brasil continua presente em um novo contexto no 

mundo contemporâneo sob novas formas de trabalho que não mais acorrentam o 

trabalhador, mas o aprisionam por meios mais sutis. É notório o trabalho escravo em 

diferentes contextos, com características globalizadas, que põe em ênfase uma espécie 

de ação controladora de um sujeito sob o outro, por meio de violência e ameaça, em que 

o trabalhador é visto como um instrumento descartável para gerar dinheiro. Bales 

(2011) afirma que a escravidão moderna se diferencia da “velha” escravidão pelo 

aspecto globalizado, pois não há recibo nem títulos de propriedades, mas possui o 

controle. A presença de pelo um dos elementos do art. 149 do Código Penal Brasileiro é 

suficiente para configurar a exploração de trabalho escravo. No meio urbano foca-se em 

dois destes elementos: jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho. Entende-

se por jornada exaustiva um ambiente penoso que vai além das horas extras e coloca em 

risco a integridade física do trabalhador. E por condições degradantes de trabalho 

entende-se que é um conjunto de elementos irregulares que caracterizam a precariedade 

do trabalho e das condições de vida sob a qual o trabalhador é submetido. Por fim 

salienta-se que existem três formas de trabalho escravo, o primeiro é a permanência da 

escravidão histórica/clássica, a segunda, o trabalho em condições análogas às de 

escravo, prestadas nas cidades ou no meio rural sem suporte contratual válido, e por 

fim, a neoescravidão, que é a atuação do trabalhador em condições análogas às de 

escravo prestadas nas cidades com suporte contratual válido. Exemplifica-se com ações 

trabalhistas julgadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, que envolvem uma indústria 

de alimentos que submetia seus trabalhadores a jornadas de trabalho excessivas, com 

prestação de serviço diária das 5h às 23hs, além de domingos e feriados, com 30 
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minutos para o almoço. Observa-se que a neoescravidão reproduz aspectos da 

exploração da força de trabalho existente na escravidão antiga, um retrocesso histórico-

social. Para piorar a Reforma Trabalhista que se encontra tramitando no Congresso 

Nacional vem legitimar a existência desta perversidade contra o trabalhador. 
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TRABALHO E SOFRIMENTO EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
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Este trabalho trata de investigação acerca de sofrimento psíquico nos servidores de 

instituições públicas brasileiras em artigos publicados na plataforma Scielo no período 

2004-2013, com o objetivo de analisar de que forma os diagnósticos teóricos publicados 

apontam os discursos e valores hegemônicos difundidos pelos meios de comunicação de 

massa e pela sociedade de consumo. A metodologia utilizada tratou-se de pesquisa 

qualitativa e análise de conteúdo dos dados. Foram analisados vinte e quatro artigos, 

selecionados os conceitos mais utilizados, os sujeitos de pesquisa e identificadas 

lacunas acerca das pesquisas em sofrimento no trabalho das instituições públicas no 

Brasil. Identificou-se que os principais conceitos apresentados acerca de sofrimentos 

psíquicos são Burnout, transtornos psíquicos e condições precárias de trabalho. A matriz 

explicativa para a causa de sofrimento é composta, principalmente, por cansaço físico, 

vocal e/ou mental, sobrecarga de trabalho, burocratização da organização do trabalho, 

contaminação do tempo fora do trabalho e falta de reconhecimento. Concluiu-se que é 

possível afirmar que o sofrimento dos servidores públicos pode ser ampliado por uma 

sociedade que através dos meios de comunicação de massa estabelece padrões. 

 


