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Resumo 

As relações de trabalho, pela sua centralidade na sociedade contemporânea têm sido tema de 

investigações e intervenções nas ciências sociais, com ênfase na psicologia, psicossociologia 

e psicanálise. Dentre várias abordagens, têm-se sobressaído a clínica psicodinâmica do 

trabalho, talvez por priorizar as discussões coletivas visando a transformação das relações de  

trabalho. O objetivo desse texto é apresentar em linhas gerais a proposta da clínica do 

trabalho, abordando sua teoria e a metodologia  desenvolvida  para sua utilização nos espaços 

institucionais e ainda propiciar discussões acerca da importância desse diálogo na promoção 

de saúde mental e física, bem como na prevenção do adoecimento das pessoas que constroem 

e atuam nas instituições. A principal contribuição centra na apresentação detalhada de cada 

etapa  para a realização do trabalho, enfocando  tanto os requisitos quanto os objetivos 

relacionados a cada etapa ou fase do desenvolvimento do trabalho. 
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Resumen 

Las relaciones de trabajo, por su centralidad en la sociedad contemporánea han sido objeto de 

investigaciones e intervenciones em las ciências sociales, con enfasis en la  psicología, 

psicossociologia y psicoanalisis. Entre los diferentes enfoques, la psicodinámica del trabajo se 

destacó, tal vez por el hecho de priorizar las discusiones colectivas com vistas a  la 

transformación del trabajo. El propósito de este texto es presentar en líneas generales la 

proposta de la clínica del trabajo, focando su teoria y la metodologia desarrolada para su uso 

en los espacios institucionales y proporcionar nuevas discusiones sobre la importancia del 

diálogo en la promoción de la salud mental y física, y la prevención de la enfermedad de las 

personas que construyen y operan las instituciones. La contribución principal se centra en la 

presentación detallada de cada paso para la realización de la obra, centrándose tanto en 

requisitos relacionados con cada paso o fase de sus objetivos de desarrollo.  

Palabras clave: psicodinámica, la metodología, las instituciones, el trabajo clínico. 

 

 

Introdução - Clínicas do trabalho: antecedentes e principais percussores 

As mudanças nas relações de trabalho na sociedade capitalista nos últimos anos estão 

se constituindo como possível fator iatrogênico para os trabalhadores. O número crescente de 

patologias relacionadas ao trabalho tem atraído a atenção de clínicos, médicos do trabalho e 

psicólogos, dentre outros profissionais que tem como objetivo investigar a saúde mental das 

pessoas. (Dejours, 2010). 

O foco de investigações abordando os impactos do trabalho na saúde mental das 

pessoas remonta aos estudos desenvolvidos em psicopatologia do trabalho nos anos 1950-

1960 (Lancman e Sznelwar, 2008) os quais evidenciaram um conflito central nos resultados 

de suas investigações entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico. A 

psicopatologia do trabalho,  definida como a “análise do sofrimento psíquico resultante do 

confronto dos homens com a organização do trabalho” (Lancman e Sznelwar, 2008, p. 51) 

teve sua origem com base nos estudos da psiquiatria, tendo como destaque os estudiosos: 

Sivadon (1957) , Veil (1964) e Le Guillant (1984) (Bendassoli & Soboll, 2011). 

 

 

A proposta da clinica do trabalho: teoria, pesquisa e ação 
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O percurso da psicodinâmica leva a privilegiar a clinica do trabalho como modo de 

construir o conhecimento, de interpretar e de analisar o trabalho. Isso significa ter como ponto 

de partida a “normalidade”, ou seja, a possibilidade de qualquer trabalho transformar-se num 

lugar de patologias.  

A clínica do trabalho assume posição central na abordagem da psicodinâmica como 

instrumento capaz de dar conta, ao mesmo tempo, do estudo da saúde e das patologias do 

trabalho. O objeto de análise da clinica é o trabalho e não o sujeito. Parte-se da análise da 

organização do trabalho para entender como é produzido os processos de subjetivação, as 

patologias e a saúde. É central para essa análise as estratégias de ação utilizadas pelos 

trabalhadores para confrontar a organização do trabalho, que é responsável pelo modo como 

essas estratégias são construídas e desenvolvidas, á medida que oferece ou não espaços para 

fala do sofrimento, para o reconhecimento e para cooperação, favorecendo a saúde e/ou o 

surgimento de patologias.  

Desse modo, a clínica do trabalho significa estudar o processo de construção da 

subjetividade nos contextos de trabalho. Essa subjetividade resulta das inter-relações entre 

subjetivo-objetivo, visível-invisível, psíquico-social. É o sentido compartilhado do trabalho, 

construído com base nos conflitos, contradições e interações entre desejo/necessidade do 

trabalhador e as condições, organização e relações sociais particulares em um determinado 

contexto de produção.  

O acesso ao estudo dessa subjetividade se dá basicamente por meio da palavra, mais 

precisamente pela relação entre a palavra do trabalhador e a escuta do pesquisador, 

permitindo ao sujeito que fala sobre seu trabalho uma clarificação de seu comportamento 

colaborando para a mudança da sua percepção a respeito da situação vivida, Mendes (2000).  

Nessa perspectiva, a clínica do trabalho deve considerar como princípio metodológico 

fundamental a escuta e interpretação da fala. Parte do pressuposto de que pela palavra o 

trabalhador pode tornar visível o invisível e, conseqüentemente, descobrir o oculto e o 

desconhecido sobre suas relações com o contexto de trabalho no momento em que é permitido 

pensar junto com o pesquisador as suas experiências.  

Por essa razão, é fundamental para a clínica do trabalho que a fala seja interpretada 

num espaço público para tornar visível a dinâmica da gestão dos trabalhadores frente às 

possíveis adversidades da organização do trabalho. A fala não pode funcionar como um 

simples meio de tradução da realidade dos sujeitos, mas como um modo de clarificar as redes 

de relações que os sustentam.  

É necessária a interpretação dos conteúdos expressos, por meio da análise das 

contradições, incoerências e mecanismos de defesa, para, então, possibilitar a apreensão da 

dinâmica que envolve a relação entre as vivências de prazer-sofrimento e a saúde no trabalho.  

A clínica do trabalho parte de algumas questões centrais. Interessa saber como ter 

acesso ao invisível, como apreender a prática do trabalho, o trabalho vivo, a mobilização para 

fazer, o engajamento da inteligência, do saber fazer e da subjetividade. Isso implica colocar 

em cheque a realidade porque duvida dela e busca o que não é visível. Nesse sentido, a clínica 

do trabalho é um modo de revelar as mediações que ocorrem entre o sujeito e o real. É a 

tradução do real pela escuta e pela fala, é tornar as situações de trabalho inteligíveis. Isso é um 

desafio, porque o real é permeado pelas resistências do saber fazer, pelas estratégias de 

defesa, pela inteligência prática, levando a clinica do trabalho a adotar caminhos 

metodológicos que sejam reveladores dessas mediações.  

É fundamental para clinica do trabalho o caráter transgressor da sua pesquisa, a crítica 

do que está posto. A realidade que se apresenta aos olhos do pesquisador deve ser sempre 

questionada considerando o uso de mediações, o que coloca um desafio para o pesquisador: 

como avaliar essas mediações e ações dos trabalhadores sobre a organização do trabalho. Essa 
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é uma questão central para psicodinâmica. Nesse sentido, fazer pesquisa em psicodinâmica é 

desvelar as transformações da organização do trabalho, a eficácia das estratégias, a 

emancipação dos trabalhadores, a reapropriação de si, do coletivo e das suas condições de 

poder, das suas funções política e social. Considera-se que a experiência do trabalho é um 

meio de se apropriar de si, de se transformar e de expandir a subjetividade. Interessa saber 

como se dá essa transformação do sujeito pelo trabalho e como o sujeito se mobiliza para se 

engajar no trabalho. Para isso, é necessário trazer as contradições do discurso para torná-las 

explicitas. 

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa em clinica do trabalho é a escuta do sofrimento, 

a elaboração, perlaboração, que levam o trabalhador a recuperar sua capacidade de pensar e 

de agir, resgatando a sua emancipação enquanto sujeito. Essa ação sobre a organização do 

trabalho é um movimento que permite a expansão da subjetividade, e desse modo, contribui 

para uma nova perspectiva diante do real. Por isso, a ética deve ser imperativa na pesquisa 

com essa abordagem, considerando esse papel mobilizador e revelador da fala, 

particularmente das contradições, do invisível e das mediações particulares a determinados 

contextos de trabalho. 

Vale ressaltar, que o estado da arte dessa abordagem sempre será uma construção 

permanente, considerando a dinâmica dos processos de subjetivação, mobilizados pelo 

trabalho frente ás suas transformações. Esse processo é coerente com a sua epistemologia, que 

defende as idéias de contradição, reconstrução e transformação da realidade e do sujeito, e 

com isso, a própria transformação do saber. E assim, essa é uma trajetória que não tem fim. 

 

Sivadon (1957) estudou os aspectos singulares e psicológicos do sujeito na sua 

adaptação às exigências do trabalho. Veil (1964) além de analisar os aspectos intrapsíquicos 

do indivíduo no trabalho, investigou a organização do trabalho e como esta poderia ser fonte 

de desgaste ou de criação (via sublimação). Le Guillant, influenciado pelo materialismo 

histórico dialético, ampliou as perspectivas de Silvadon e Veil, considerando três planos em 

sua análise: o biofisiógico, o psicoafetivo e o psicossocial e ressaltou a importância das 

relações objetivas criadas entre o trabalhador e mundo do trabalho (Bendassoli & Soboll, 

2011).  

Inicialmente, as pesquisas em psicopatologia do trabalho objetivavam evidenciar as 

afecções mentais que poderiam ser originadas pelo trabalho (Dejours, 2009). A atenção estava 

voltada para um corpo de conhecimentos baseado na patologia profissional somática 

ocasionada por danos físico-químico-biológicos advindos do contexto de trabalho (Dejours, 

2009). Os estudos de Le Guillant et-al foram responsáveis por evidenciarem as síndromes que 

afetavam a saúde mental dos trabalhadores ampliando a perspectiva de investigação sobre os 

efeitos das situações de trabalho na saúde do trabalhador.  

Conforme Bendassolli e Soboll (2011), Silvadon (1957) e Veil (1964) introduziram 

uma clínica do sujeito em suas relações com o trabalho priorizando as questões de natureza 

intrapsíquica. Já Le Guillant (1984) inaugurou uma clínica do sujeito ao nível societal (Doise, 

1984), enfatizando o social das situações de trabalho na análise da saúde dos sujeitos. O 

percurso teórico desenvolvido por estes autores na análise da saúde mental e trabalho, 

favoreceu a origem de uma clínica social do trabalho que, além de adotar os propósitos 

emancipatórios, tem como objetivo “...lutar contra a vulnerabilização social, contra a 

ocultação do trabalho real e as formas de alienação e invisibilidade social.” (Bendassoli & 

Soboll, 2011, p. 6).  

Apesar de compartilharem este objetivo comum, as teorias clínicas do trabalho podem 

discordar sobre a epistemologia, a teoria e a metodologia. De maneira geral existem quatro 

grandes grupos teóricos que constituem a clínica do trabalho: a psicodinâmica do trabalho de 

Christophe Dejours; a clínica da atividade de Yves Clot; a psicossociologia que se destaca nos 
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trabalhos de V. de Gaulejac e E. Enriquez e a ergologia representada especialmente por Yves 

Schwartz.  

Nesta pesquisa, parte-se da abordagem psicodinâmica do trabalho. Para ampliar a sua 

compreensão, será apresentado o percurso teórico que o pesquisador Christophe Dejours 

desenvolveu em seus trabalhos, desde a psicopatologia do trabalho até a análise clínica do 

trabalho, bem como metodologia proposta pelo autor e em algumas pesquisas na área. 

 

Análise clínica do trabalho: método de pesquisa em psicodinâmica do trabalho 

Para Christophe Dejours a psicodinâmica do trabalho é necessariamente uma clínica 

(Mendes, Araújo & Merlo, 2011). O objeto desta clínica envolve a dimensão sócio-psíquica 

do trabalho, compreendendo este como “mediador privilegiado e insubstituível entre o 

inconsciente e o campo social” (Mendes, Araújo & Merlo, 2011, p. 170). 

O método de pesquisa adotado centra-se na fala sobre as vivencias subjetivas 

elaboradas pelos trabalhadores durante o exercício de refletir sobre seu trabalho e sobre seu 

processo de adoecimento (Martins, 2009). A pesquisa na clínica do trabalho ocorre por meio 

da palavra abrangendo uma escuta de risco. A metodologia de pesquisa da psicodinâmica do 

trabalho está ancorada na epistemologia das ciências históricas e hermenêuticas, e recorre à 

técnica da interpretação (Rossi, 2011). 

As etapas propostas são: a construção do estudo pela pré-enquete, a enquête, análise 

da demanda, análise do material da enquete, observação clínica, a interpretação, validação e 

refutação, validação ampliada e análise dos resultados. Segue abaixo quadro elaborado sobre 

as etapas da clínica do trabalho. 

 

 

Quadro 1 – Etapas, requisitos fundamentais e objetivos da clínica do trabalho 

 
Etapas Requisitos Objetivos 

Pré-pesquisa  

 Trabalhadores queiram participar 

voluntariamente  

 Aceitação e apoio da Instituição 

sobre a realização da atividade 

Encontros formais e informais com 

os trabalhadores. 

 

 Reunir documentos que contenham 

informações sobre o processo de trabalho e 

suas modificações; 

 Ter acesso à Instituição; 

 Realizar visitas e fazer contato com os 

trabalhadores (estratégias de aproximação 

do coletivo de pesquisa); 

 Conhecer o local de trabalho; 

 Definir o coletivo de controle; 

 Definir como será elaborado o diário de 

campo 

 

Pesquisa  

 Deve ser operacionalizada em 

local identificado com o 

trabalho, dentro da Instituição; 

 Ambiente escolhido pelos 

próprios trabalhadores; 

 Deve ocorrer durante a jornada 

de trabalho; 

 Determinar intervalos de 

periodicidade possíveis para os 

participantes da pesquisa. 

 Os elementos constituintes do 

grupo podem variar. 

 Esta etapa subdivide-se em 4 

 Apresentação dos pesquisadores para o 

grupo esclarecendo sua área de atuação; 

 Contratar com o coletivo de pesquisa o 

caráter ético do trabalho (sigilo das 

exposições e respeito às formas de 

expressão); 

 Ressaltar que o tema da pesquisa é a análise 

do estabelecimento de relações entre 

organização do trabalho e sofrimento 

psíquico; 

 Falar sobre o foco em psicodinâmica que é 

o acesso aos comentários/ a fala dos 

trabalhadores; 

 Provocar reflexões que possam gerar ações 
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outras: Análise da demanda; 

Análise do material pesquisado; 

observação clínica; interpretação. 

transformadoras; 

 Validar constantemente as interpretações 

com o coletivo; 

 Focar o coletivo de trabalho, verificando o 

surgimento ou não de sistemas defensivos 

coletivos sobre o sofrimento; 

 Ressaltar a impossibilidade de respostas 

urgentes. 

 

Pesquisa 1 Análise 

da demanda 

 

 Demanda deve ser formulada 

pelos interessados; 

 A demanda deve ser sempre 

coletiva; 

Em dissertações ou teses pode-se 

apresentar uma proposta que se 

alinhe com as demandas implícitas; 

 

Garantir que a pesquisa não seja uma imposição 

ou instrumento de manipulação. 

Pesquisa 2 Análise 

do material 

 

 Definição do que constitui o 

material pesquisado. 

Memorial sobre a fala dos 

trabalhadores. 

 

 Identificar a maneira como o coletivo 

compreende sua relação com o trabalho; 

Promover a modificação da percepção sobre a 

Instituição. 

Pesquisa 3 

Observação 

clínica 

 

 Registro de tudo que foi 

detectado durante a pesquisa, o 

dito, o não dito e o 

encadeamento dos 

acontecimentos durante as 

reuniões; 

 Observação dos gestos, das 

posturas dos tons de voz; 

O relato deve ser feito logo após os 

encontros entre os pesquisadores e 

confrontado com o coletivo de 

controle a cada sessão. 

 

 Relatar a partir da memória do pesquisador, 

das anotações feitas e da transcrição das 

gravações o que foi detectado durante a 

pesquisa; 

 Viabilizar material para interpretação. 

Pesquisa 4 

Interpretação 

Material da observação clínica;  

 Dar forma ao que é trazido pelos 

trabalhadores; 

 Analisar os mecanismos de reconhecimento 

e cooperação e as estratégias coletivas de 

defesa que permitem a compreensão do que 

é verbalizado durante as reuniões; 

Promover formulações de ideias nos 

trabalhadores que antes não estavam 

organizadas consciente e nitidamente. 

Validação e 

refutação 

Pode ocorrer em duas etapas: Durante 

a pesquisa, a partir das interpretações, 

comentários do pesquisador e/ou 

grupo de pesquisadores; em outro 

momento quando há entrada de novos 

participantes no grupo o que leva a 

uma retomada do que já foi discutido. 

 

 Validar e/ou refutar 

formulações/interpretações feita pelos 

pesquisadores sobre o material analisado. 

Memorial deve ser lido no início de cada sessão 

e os termos técnicos devem ser esclarecidos. 

Devolutiva  

 O material  discutido e analisado 

nas sessões coletivas com foco 

nas categorias estudadas pela 

psicodinâmica do trabalho. 

Relatório Final 

 

 Apresentar uma fotografia do momento.; 

Que a história vivenciada nos encontros possa 

produzir novas formas de agir e que o sujeito 

possa se reconstruir no plano coletivo. 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em Mendes, Araújo e Merlo ( 2010)  e Mendes 

e Araújo  (2011). 

 

A avaliação do trabalho poderá ser realizada com o coletivo de pesquisa uma vez por 

mês ou três meses após término da intervenção. Nestas entrevistas coletivas de avaliação 

devem ser solicitadas as mobilizações ocorridas no espaço bem como oengajamento dos 

participantes nos projetos de mudança das situações laborais. (Mendes e Araújo, 20110. 

A clínica do trabalho promove, a partir da linguagem, a reflexão de um coletivo sobre 

a sua organização do trabalho e as suas vivências de prazer e sofrimento, possibilitando 

evidenciar as estratégias defensivas que o grupo utiliza para ocultar o real do trabalho e 

alienar-se na sua prescrição. Como este processo de alienação favorece a carga psíquica do 

trabalho, o sujeito, ao não conseguir tomar consciência do impacto da organização do trabalho 

na sua saúde mental, elabora estratégias defensivas, geralmente alicerçadas por uma ideologia 

defensiva desenvolvida ao nível societal, que contribui cada vez mais para o estado de 

alienação e muitas vezes de sofrimento e doença. Este ciclo impossibilita a emancipação do 

sujeito por não deixar emergir uma reflexão da realidade organizacional na qual ele está 

inserido. A clínica do trabalho tem o objetivo de quebrar este ciclo por meio da promoção da 

análise da organização do trabalho, a partir da reflexão de um coletivo sobre o sofrimento a 

que estão expostos e sobre as possibilidades de ressignificar essas vivências. 

A análise clínica do trabalho exige do pesquisador uma escuta de algo inédito que 

promoverá ao seu locutor falar e ser ouvido, e a partir disto refletir sobre sua própria 

experiência e reapropriar-se dela. O papel do pesquisador é facilitar a circulação da palavra, 

garantindo que o manifesto tenha espaço para ser trabalhado (Mendes, Araújo, Merlo, 2011). 

A atenção do pesquisador sobre os movimentos dos integrantes do grupo de discussão, o 

movimento geral do grupo, os silêncios, as contradições, as discussões é tão importante 

quanto o conteúdo verbalizado. 

Outro aspecto essencial para a prática da clínica do trabalho é a independência da 

demanda, a autonomia do clínico e o estabelecimento de uma relação de confiança com os 

responsáveis pela solicitação do trabalho clínico (Mendes, Araújo, Merlo, 2011). Idealmente a 

solicitação da pesquisa deve ser considerada se originar-se dos próprios trabalhadores 

(Dejours, 1992) como ocorre no presente estudo. A prática clínica exige o trabalho em equipe, 

ou seja, os pesquisadores devem trabalhar em dupla e um clínico externo deve prover a 

supervisão do trabalho. Os pesquisadores devem manter a posição de interlocutores, tornando 

possível a abertura para uma palavra que relate as vivências de sofrimento e prazer e que seja 

passível de uma escuta e interpretação (Macêdo, 2010).   

As condições acima descritas são requisitos para que a construção de um espaço de 

discussão e deliberação coletivo, que possibilite a todos o falar, o escutar, o refletir, o 

confrontar opiniões, os debates e, principalmente a reelaboração das bases do conviver a da 

cooperação (Mendes, Araújo, Merlo, 2011). 

Heloani e Lancman (2004) examinam as etapas propostas por Dejours (1992) no 

anexo do seu livro A loucura do trabalho e consideram que elas servem como norteadoras 

para a construção do trabalho em clínica do trabalho, mas deve-se analisar as peculiaridades 

de cada pesquisa para a definição do método. De maneira geral, eles apontam alguns 

requisitos imprescindíveis para a confiabilidade dos resultados, tais como as condições aqui 

apresentadas. As etapas propostas são: a construção do estudo pela pré-enquete, a enquête, 

análise da demanda, análise do material da enquete, observação clínica, a interpretação, 

validação e refutação, validação ampliada e análise dos resultados. 
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