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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa voltou-se para a descrição e aprofundamento dos aspectos 

mais relevantes relacionados à saúde mental, sofrimento psíquico e atividade de trabalho no 

âmbito do serviço público federal brasileiro, mais especificamente com os servidores técnico-

administrativos de instituições federais de ensino superior. Participantes de universidade 

federal da região nordeste representaram a categoria pesquisada. O pressuposto teórico aqui 

compartilhado enfatizou a centralidade do trabalho para a construção da identidade 

psicossocial do indivíduo, e, em decorrência para sua subjetividade, saúde e adoecimento 

físico e psicológico. Dados anteriores indicam que as doenças mentais e o sofrimento psíquico 

têm especial relevância como fatores incapacitantes para o trabalho. Transtornos mentais e 

comportamentais aparecem como responsáveis pelas principais causas para as faltas de 

servidores ao trabalho nos órgãos públicos brasileiros, o que correspondente a 60% dos 

motivos de afastamento. Nesse contexto de problematização, a presente pesquisa realizou 

análises descritiva e clínico-interpretativa da atividade laboral de servidores públicos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que apresentaram histórico de queixa de 

adoecimento psíquico relacionado ao seu contexto laboral. Essa análise comportou dois 

estudos: o primeiro de caráter descritivo-quantitativo e o segundo, clínico-qualitativo. Os 

resultados corroboraram os dados epidemiológicos de estudos anteriores quanto à alta 

prevalência dos transtornos mentais e comportamentais (TMC) dentre as principais causas de 

afastamentos do trabalho dos servidores. Na instituição pesquisada, os TMC representam o 

segundo lugar dentre as ocorrências de Licença para Tratamento da própria Saúde, concedidas 

aos servidores entre os anos de 2012 a 2014. Por sua vez, a análise clínica qualitativa 

assinalou a potencialidade metodológica da clínica da atividade em contextos de sofrimento 

e/ou adoecimento psíquico no trabalho, ao proporcionar um suporte terapêutico aos 

participantes e auxiliar na explicação dos dados quantitativos. 

 

Palavras-chave: serviço público federal; saúde mental no trabalho; clínica da atividade.  
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Title: Labor activity as a context of suffering and psychological illness: analysis of public 

servants in a public federal university at Brazil.  

 

Abstract:  

This research work aimed to describe relevant aspects concerning mental health, 

psychological suffering and labor activity in the context of technical workers engaged in a 

Brazilian public federal university service. The main theoretical principle framing the present 

research established the centrality of working activity in building psychosocial identity of the 

individual, together with his/her subjectivity, health and both psychological and somatic 

illnesses. Previous research data indicate that mental illnesses and psychological suffering are 

among the most important aspects concerning suspension of working activity in Brazilian 

public service. Mental and behavioral conditions appear as disturbances justifying absence 

and medical license in Brazilian public service, corresponding to 60% of all mentioned causes 

of absence due to illnesses. In this context, the presented research performed both 

quantitative-descriptive and clinical-qualitative analysis of labor activity of public servants 

from Universidade Federal do Rio Grande do Norte, having received formal working license 

due to medical reasons as registered by specific medical control service. These analysis 

corroborate previous epidemiological available data concerning elevated prevalence of mental 

and behavioral disturbances (TMC) among the whole list f medical licenses of work activity 

at local public service. TMC appeared as second-place more frequently mentioned 

justification for Health Care Treatment License in the period from 2012 to 2014. Clinical 

qualitative analysis, on the other hand, showed the potential of Clinic of Activity approach in 

order to both help explaining quantitative data and provide therapeutic support.  

 

Key-words: federal public service, mental health and labor, clinic of activity.
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1. Introdução 

 

Essa dissertação de mestrado é fruto de uma inserção profissional na área da 

Psicologia do Trabalho, que impulsionou a autora a problematizar as demandas de sua 

atividade laboral e daqueles a quem essa atividade se dirigia, os servidores públicos federais. 

O desenvolvimento do trabalho de pesquisa trouxe alguns desafios que 

desestabilizaram concepções iniciais quanto ao problema do adoecimento psíquico em relação 

ao contexto laboral. Os estudos, os questionamentos com o grupo de pesquisa, com o 

orientador e com as avaliadoras do trabalho para as qualificações colocaram a problemática 

em um lugar menos confortável de investigação, apontaram para a complexidade do 

fenômeno e desafiaram a buscar novas formas de compreensão e enfrentamento.  

A mobilização para a pesquisa surgiu de questionamentos quanto à efetividade do 

trabalho direcionado aos servidores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – onde a 

pesquisadora atuava profissionalmente –, os quais recorrentemente requerem a Licença para 

Tratamento de Saúde ou remoção por motivo de saúde com o respaldo do atestado médico no 

qual consta o diagnóstico de adoecimento psíquico. A partir dos questionamentos e entraves 

surgidos nas ações técnicas, realizadas pela psicóloga autora dessa dissertação, percebia-se 

que muitos desses casos apresentavam, como fator preponderante de contribuição, 

desencadeamento ou agravamento do sofrimento e adoecimento psíquico, a própria realização 

e o contexto da atividade laboral.  

À época da inserção como psicóloga clínica na área da saúde do trabalhador no âmbito 

do serviço público federal da UFPB, a pesquisadora questionava-se acerca das efetivas 

repercussões da escuta psicológica que era oferecida às queixas dos servidores diante dos 

conflitos provenientes de suas atividades laborais, os quais eram considerados como 
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suscitadores dos seus adoecimentos psíquicos. Além disso, realizava-se o subsídio à perícia 

médica com relatórios circunstanciados e ações de promoção à saúde. Percebeu-se a 

insuficiência dessa atuação e sua ineficácia diante da gravidade do problema, que 

confirmavam as críticas provenientes do saber acadêmico sobre a aplicação 

descontextualizada do fazer clínico em instituições. A inquietação sobre o enfrentamento a 

essa realidade reverberou numa convocação ao trabalho de pesquisa:  

Qual tipo de intervenção profissional do psicólogo poderia ser mais efetivo nos casos 

de transtornos mentais relacionados ao contexto de trabalho?  Na tentativa de avançar diante 

desses problemas emergentes no mundo do trabalho, questionava-se acerca de possíveis ações 

eficazes para sanar, minimizar ou mesmo preveni-los. 

Para discussão dessa problemática, desenvolveu-se a pesquisa que ensejou a presente 

dissertação. Sua estruturação consta de seis capítulos, além dessa Introdução. Na 

fundamentação teórica (Capítulo 2), será proporcionado ao leitor a contextualização do campo 

da Saúde Mental e Trabalho (SM&T), incluindo uma caracterização do cenário do 

adoecimento psíquico no serviço público federal. Em seguida, expõem-se as premissas 

teórico-metodológicas da abordagem Clínica da Atividade com o intuito de estabelecer um 

diálogo promissor perante as questões apresentadas na área da SM&T. O Capítulo 3 explicita 

os objetivos da pesquisa. No Capítulo 4, sobre a Metodologia, descreve-se o delineamento, 

seus participantes, o instrumento e técnica utilizados, além dos procedimentos de coleta e 

análise de dados. Segue-se com a apresentação dos Resultados, no Capítulo 5; suas 

respectivas Discussões, a partir do que foi proposto na pesquisa (Capítulo 6) e as devidas 

Considerações Finais (Capítulo 7).  
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2. Fundamentação Teórica 

 

Neste capítulo, seguem as reflexões teóricas sobre as relações entre trabalho e saúde 

mental que se situam num campo mais amplo, o da Saúde do Trabalhador. Em seguida, 

discorre-se sobre sua inserção no âmbito do serviço público federal e uma proposição de 

articulação à linha da psicologia do trabalho ainda pouco conhecida no Brasil, a da Clínica da 

Atividade.  

 

2.1. Saúde Psíquica e Trabalho 

 

A Saúde do Trabalhador no Brasil situa-se no domínio da Saúde Coletiva, 

configurando-se como um campo interdisciplinar e multiprofissional, em que se diferencia da 

Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional (Minayo-Gomez & Thedim-Costa, 1997). A 

Saúde do Trabalhador apresenta, como eixo de ação, a luta pela saúde, produzida nas 

transformações dos processos, na eliminação dos riscos e na superação das condições 

precárias de trabalho. Outro eixo concebe a valorização das demandas e dos conhecimentos 

advindos da experiência, fazendo com que a participação dos trabalhadores seja considerada 

indispensável. Sua referência central para o estudo dos condicionantes da saúde-doença é o 

conceito marxista de processo de trabalho, que permite considerar a dimensão social e 

histórica do trabalho e da saúde (Minayo-Gomez & Thedim-Costa, 1997). De acordo com 

essa concepção, o processo de trabalho é, ao mesmo tempo, um processo técnico, social e 

econômico; os instrumentos de trabalho são o resultado de determinadas relações de classe e 

do desenvolvimento científico-tecnológico alcançado. Em cada situação concreta, o processo 

histórico determina um modo de trabalhar e, consequentemente, um padrão determinado de 



16 
 

desgaste e de morbi-mortalidade (Athayde, 2011; Grisci, 1999; Jacques, 2003; Rodrigues & 

Bellini, 2010). 

Essa configuração do campo da Saúde do Trabalhador pode ser observada no Brasil a 

partir da década de 80, acompanhando o processo de democratização do país, com estudos 

orientados predominantemente para o trabalho industrial. Mais recentemente, com as 

inovações tecnológicas que vêm sendo introduzidas no mundo do trabalho, as exigências de 

qualidade e as novas formas de gestão e controle da força de trabalho, a atenção tem se 

voltado para as consequências da organização do trabalho (Minayo-Gomez & Thedim-Costa, 

1997).  

A exploração no mundo do trabalho apresenta novas exigências quanto ao uso da 

subjetividade, das capacidades criativas e adaptativas da força de trabalho. A organização 

taylorista do trabalho interditava a singularidade dos trabalhadores; não podendo aboli-la, 

infligia aos trabalhadores padrão de produção estereotipado e fundado no fracionamento da 

tarefa global produtiva, colocando-os em situação de trabalho alienado e sofrimento. 

Atualmente, em contexto histórico pós-taylorista, as mobilizações pessoais e coletivas são 

vistas como habilidades a serem treinadas e exigidas do mesmo modo que a habilidade 

técnica (Osório da Silva, 2007).  

A preocupação com a temática da Saúde do Trabalhador, a partir de um enfoque 

crítico e realmente comprometido com a efetiva transformação das situações de trabalho 

experimentadas pelos trabalhadores, seus desenvolvimentos e seus impasses, vem sendo 

abordados na literatura, como bem demonstrou Athayde (2011). Da mesma forma, as 

possíveis contribuições da Psicologia Organizacional e do Trabalho para o aprimoramento do 

campo Saúde do Trabalhador também vêm ocorrendo gradualmente. De modo mais 

específico, as contribuições da Psicologia para a área de Saúde do Trabalhador correspondem, 

em sua maioria, à temática da Saúde Mental e Trabalho.  
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 Com o intuito de avançar em questões condizentes à área da SM&T no Brasil, pode-se 

alicerçar a investigação a partir de diversos aportes ao conhecimento das relações entre 

trabalho e subjetividade. Uma referência nos estudos dessa área, Jacques (2003), apresenta as 

principais abordagens da Psicologia que contribuem para a problemática em questão, são elas: 

teorias sobre estresse, psicodinâmica do trabalho, modelo epidemiológico, subjetividade e 

trabalho. Mais, recentemente, pode-se acrescentar a essa discussão as abordagens das Clínicas 

do Trabalho (Bendassolli & Soboll, 2011), que apresentam uma visão crítica das relações de 

trabalho, assim como de sua transformação ao longo da história. 

A partir de um modelo epidemiológico, destacam-se os dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em que centenas de milhões de pessoas, em todo o mundo, são afetadas por 

doenças mentais, distúrbios comportamentais ou neurológicos e transtornos por uso de 

substâncias. Em 2002, uma estimativa mostrou que 154 milhões de pessoas no mundo sofrem 

de depressão; 91 milhões de pessoas são afetadas por transtornos pelo uso de álcool e 15 

milhões por transtornos pelo uso de outras drogas. Outros dados da OMS mostram que cerca 

de 877 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos; e um em cada quatro pacientes que 

visitam um serviço de saúde tem pelo menos um tipo de transtorno mental, desordem 

neurológica ou comportamental, mas a maioria dessas doenças não é diagnosticada e nem 

tratada (Barros & Filho, 2011).  

Para referência nosológica das doenças abordadas nesse estudo e na bibliografia 

consultada, tomou-se por base a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID), versão brasileira da classificação internacional 

(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems − ICD) que 

fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, 

sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos 

ou doenças. A classificação é dividida em 22 grupamentos organizados por tipos de patologia, 
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por aparelhos e sistemas, formados por categorias, com códigos de três caracteres mistos − 

uma letra e dois algarismos − e subcategorias, nas quais é acrescido outro número. Esta 

classificação é largamente utilizada pelos serviços de saúde e seus profissionais, nas ações de 

assistência e de vigilância em saúde, notadamente na investigação, notificação e registro de 

casos nos sistemas de informações em saúde, especialmente Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM). A aplicação adequada da CID-10 na codificação das 

causas básicas e associadas de óbito, na notificação de casos de agravos e doenças e nos 

registros hospitalares reveste-se de grande importância para a produção de informações 

fidedignas e de qualidade no acompanhamento da situação de saúde e perfil de 

morbimortalidade da população (Barros & Filho, 2011).  

Com exceção de poucos códigos, a CID-10 não traz, em sua estrutura, a especificação 

da relação da doença com o trabalho. Entretanto, baseando-se em estudos epidemiológicos e 

no patamar do conhecimento científico mundial à época, o Ministério da Saúde elaborou um 

manual sobre as doenças que são passíveis de terem relação com o trabalho (Brasil, 2001). 

Este é um instrumento essencial para a identificação da frequência e da distribuição de 

doenças relacionadas ao trabalho a ser utilizado pelas equipes de saúde, de assistência e de 

vigilância da saúde do trabalhador. A Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, aprovada 

pela Portaria Federal GM/MS nº 1.339/1999, que serviu de base ao referido manual, é 

composta de dois blocos: I – relação de agentes ou fatores de risco de natureza ocupacional, 

com as respectivas doenças que podem estar a eles relacionadas; II – relação de doenças e de 

agentes causais relacionados ao trabalho (Brasil, 2001).  

Para estabelecer o nexo causal e confirmar um caso suspeito, recomenda-se utilizar a 

classificação proposta por Schilling para as doenças relacionadas ao trabalho, assumida pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social, expressa no referido manual (Brasil, 2001).  A 
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Classificação de Schilling apresenta essas doenças divididas em três grupos. O grupo I refere-

se a doenças em que o trabalho é causa necessária, tipificadas pelas doenças profissionais, 

strictu sensu, e pelas intoxicações agudas de origem ocupacional. O grupo II destina-se a 

doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não necessário, 

exemplificadas por todas as doenças “comuns”, mais frequentes ou mais precoces em 

determinados grupos ocupacionais e que, portanto, o nexo causal é de natureza 

epidemiológica. Já, no grupo III, constam as doenças em que o trabalho é provocador de um 

distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida ou preexistente, ou seja, concausa, 

tipificadas pelas doenças alérgicas de pele e respiratórias e pelos distúrbios mentais, em 

determinados grupos ocupacionais ou profissões (Brasil, 2001). No Grupo I, praticamente não 

se enquadra nenhum transtorno mental. A depender do caso específico, o transtorno mental 

relacionado ao trabalho pode ser enquadrado no Grupo II ou III. Desse modo, pode-se 

considerar a ocorrência de um transtorno mental relacionado ao trabalho, a partir do caso em 

que um trabalhador apresentar um dos tipos de transtorno mental reconhecido/descrito pela 

literatura (conforme o capítulo 10 do Manual das Doenças relacionadas ao trabalho) como 

possível de ser relacionado ao trabalho, com história clínica e ocupacional compatível. 

No Brasil, os transtornos mentais são um dos principais grupos de agravos 

relacionados ao trabalho. Em 2012, segundo o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho, 

foram registrados, na Previdência Social, 16.978 casos de transtornos mentais (grupo F, 

CID10) relacionados ao trabalho, compreendendo 2,4% do total de registros acidentários no 

mesmo período (705.239). Do total de casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho 

registrados, 5.038 foram decorrentes de acidentes típicos, 304 por acidentes de trajeto, 1.166 

foram classificados como doença do trabalho e 10.470 foram identificados por meio do Nexo 

Técnico Epidemiológico (NTEP) (Brito, 2014). A contribuição do grupamento F40-F48 que 

corresponde aos Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o estresse e transtornos 
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somatoformes, da CID-10, foi relevante no ano de 2012. Do total de casos registrados de 

transtornos mentais relacionados ao trabalho, 10.847 foram desse grupamento, perfazendo 

64% do total de casos do grupo F. Dentre eles, o grupo F43 – Reação ao estresse grave e 

transtornos de adaptação – foi o que mais contribuiu, tendo 7.775 casos, correspondendo a 

46% de todos os casos do grupo F. Outros grupos relevantes foram os de CID F32 (episódios 

depressivos) e F41 (outros transtornos ansiosos), correspondendo respectivamente a 21% e 

15% dos CID do grupo F (Brito, 2014).  

A região Nordeste contribuiu com 18,4% dos registros de transtornos mentais 

decorrentes de acidentes do trabalho, no ano de 2012. Foram 3.127 registros de transtornos 

mentais relacionados ao trabalho; sendo 1.382 classificados como acidentes do trabalho 

típico; 56 decorrentes de acidente de trajeto; 153 como doença ocupacional e 1.536 

identificados por meio do NTEP. Os transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o 

estresse e transtornos somatoformes também na região nordeste aparecem como o grupo de 

maior ocorrência, ainda conforme o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho, descrito na 

pesquisa de Brito (2014).  

Ao analisar as estatísticas da Previdência Social em 2013, esta pesquisadora observou 

que os casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho registrados distribuem-se em 

diversas atividades econômicas, destacando-se os seguintes grupos e classes da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0): comércio e reparação de veículos 

automotores e motocicletas; comércio varejista; administração pública; transporte rodoviário; 

indústria de alimentação; serviços de alimentação; indústria de fabricação e abate de 

alimentos; serviços de saúde e educação. Segundo Brito (2014), essa dispersão entre as 

atividades econômicas significa que há um grande contingente de trabalhadores e 

trabalhadoras potencialmente exposto a situações e fatores de risco para adoecimento mental. 



21 
 

A maioria dos casos de transtornos mentais registrados no período de 2007 a 2012 foi 

reconhecida por meio do nexo técnico epidemiológico, o que significa que o diagnóstico da 

relação com o trabalho não foi feito anteriormente, seja pelo serviço de saúde, público ou 

privado, seja pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) da empresa. Isso pode se justificar pela própria natureza e complexidade 

do adoecimento psíquico; a desinformação e inexperiência dos profissionais de saúde nas 

questões de saúde do trabalhador; as resistências e negação por parte dos empregadores em 

assumir sua responsabilidade na geração de agravos, acidentes e adoecimento; as implicações 

jurídico-legais e econômicas para o empregador decorrentes do estabelecimento da relação 

com o trabalho, dentre outros. Em decorrência disso, os transtornos mentais relacionados ao 

trabalho permanecem na invisibilidade, dificultando o adequado dimensionamento e 

conhecimento da magnitude do problema, necessários à adoção de medidas de promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras (Brito, 2014; Paparelli, Sato, & Oliveira, 

2011; Todeschini & Codo, 2014). 

A série de casos registrados nos sistemas de informação do SUS é bem mais recente 

do que a base de dados da Previdência Social. De um modo geral, no Brasil, de 2006 a 2012, 

foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 2.250 casos 

de transtornos mentais relacionados ao trabalho, sendo 57,4% entre homens e 42,6% entre 

mulheres. De acordo com Brito (2014), os tipos de diagnósticos mais registrados foram 

transtornos neuróticos (56,4%) e transtornos do humor (30,4%). 

Dentre os órgãos responsáveis pela notificação, a referida pesquisadora identificou que 

74,0% dos casos de transtornos mentais foram notificados pelos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador (Cerest); 9,8% pelas equipes da Atenção Básica/Saúde da Família; 

6,2% pelas equipes dos CAPS. Os 10% restantes foram notificados por diversas unidades, 
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como: UPA, hospitais gerais, centro de referência em saúde ocupacional, ambulatórios gerais 

e psiquiátricos (Brito, 2014). 

Em suma, multiplicam-se estudos sobre as relações entre saúde psíquica e trabalho, o 

que tem garantido legitimidade à disciplina por meio das evidências trazidas pelas pesquisas 

que apontam para o diagnóstico dos transtornos mentais atribuídos aos contextos laborais. 

Porém, a ênfase quase exclusiva nessa linha investigativa ressalta uma lacuna no 

desenvolvimento das formas de intervenção, na busca por ações capazes de transformar as 

condições geradoras dos transtornos diagnosticados (Lima, 2014). O que tem sido comum, no 

cenário nacional e internacional, são as denúncias das condições deletérias do trabalho na 

contemporaneidade, articuladas a extensos relatórios e protocolos com recomendações de 

experts da área, ainda muito voltadas para suprir as demandas organizacionais geradas pelo 

adoecimento dos trabalhadores com o intuito de assegurar a produtividade (Bahia, 2014; 

Ouellet, 2014; St-Arnaud, Gignac, Gourdeau, Pelletier & Vézina, 2010). 

 

2.2. Saúde psíquica e trabalho no serviço público federal brasileiro 

 

O panorama acima aludido também reflete a saúde do servidor no âmbito da 

administração federal. Porém, os esforços para obtenção de resultados positivos na Política de 

Atenção à Saúde do Servidor Público Federal são considerados ainda mais recentes e somente 

ganharam notoriedade quando os casos de adoecimento do servidor passaram a sinalizar 

prejuízos à gestão. No ano de 2005, por exemplo, diante das elevadas taxas de afastamento do 

trabalho, que expuseram o alto índice de aposentadorias precoces (média de 48 anos de idade) 

dos servidores públicos federais, por motivo de doença: o correspondente a uma taxa de 14%. 

Por sua vez, o setor privado apresentou uma taxa de apenas 2% nesse mesmo período 

(Carneiro, 2011).  
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Essas questões fomentaram a sistematização dos aspectos relacionados à saúde do 

servidor da administração federal direta, autárquica e fundacional, por meio da instituição do 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) por meio do Decreto 6.833 de 

29 de abril de 2009. Esse Subsistema tem como intuito padronizar e qualificar a perícia oficial 

em saúde, estabelecer diretrizes para a vigilância ambiental, realizar a promoção da saúde e a 

melhoria das condições e da organização do processo de trabalho, de modo a ampliar a 

autonomia dos servidores públicos federais. Sua perspectiva também foi expressa no 

Relatório final da Conferência Nacional de Recursos Humanos da Administração Pública 

Federal (Brasil, 2009). Uma das propostas apresentadas referia-se ao fortalecimento da 

Política de Atenção à Saúde do Servidor, a partir da formação do perfil epidemiológico, 

favorecimento do planejamento de ações de prevenção e promoção à saúde, dentre outras 

ações primordiais. 

Nessa direção, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) realizou um estudo no ano de 2014, no Distrito Federal (DF), por meio do 

qual se demonstrou que os transtornos mentais e comportamentais, como estresse, depressão e 

síndrome do pânico, apareceram como as principais causas para as faltas de servidores ao 

trabalho nos órgãos de governo, o correspondente a 60% dos motivos de afastamento (Inep, 

2014).  

Nessa pesquisa, promovida pela Subsecretaria de Saúde, Segurança e Previdência dos 

Servidores (Subsaúde), além do DF, os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Espírito Santo foram incluídos, nos quais as doenças mentais também ocuparam o primeiro 

lugar do ranking. Entre as principais queixas dos servidores estão: falta de comunicação, 

despreparo dos gestores, burocracia excessiva, frustração, sentimento de estagnação e de estar 

afastado do planejamento devido à verticalização do trabalho e, assim, consideram-no sem 

sentido. Acrescido a isso, esses trabalhadores sentem-se desmotivados diante das periódicas 
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alterações na rotina profissional decorrentes da mudança de governo que ocorre de quatro em 

quatro anos.  

Ainda, conforme pesquisa do Inep (2014), qualquer mudança, que gere insegurança, 

pode afetar o desempenho e o resultado dos servidores, como essas mudanças na liderança ou 

das regras políticas. A percepção desses trabalhadores, quanto ao prazer ou desprazer 

decorrente de sua relação com o trabalho, altera-se também de acordo com seu o nível de 

engajamento na atividade ou cargo, pela possibilidade ou não de usar suas forças, talentos, 

competências, e o quanto se sentem desafiados e reconhecidos no que fazem.  

De modo mais específico, no âmbito das Instituições Federais brasileiras de Ensino 

Superior, campo privilegiado de investigação a que se refere essa dissertação, essas queixas 

dos servidores situam-se a partir de uma mudança no contexto de trabalho. Segundo o Censo 

da Educação Superior do ano de 2013, divulgado pelo Inep (2014), o total de alunos na 

educação superior brasileira chegou a 7,3 milhões em 2013, quase 300 mil matrículas acima 

do registrado no ano anterior. No período 2012-2013, as matrículas cresceram 3,8%, sendo 

1,9% na rede pública e 4,5% na rede privada. Em dez anos, 2003-2013, o número de 

ingressantes em cursos de graduação aumentou 76,4%, porém o quadro de servidores 

permaneceu aquém das exigências na mencionada realidade. 

Este cenário corrobora a crítica expressa na literatura (Tonegutti & Martinez, 2008) 

quanto à precarização da atividade laboral do servidor da universidade pública brasileira 

devido a sua desestruturação, atribuída em grande parte pela implantação do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), num 

período de tempo exíguo e marcado por coerções governamentais.  

Isso demonstra o quanto o setor da educação pública superior também foi afetado com 

o processo de reestruturação produtiva que repercute em uma nova forma de organização do 

trabalho docente e do técnico-administrativo, expressa por meio de queixas sobre a 
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precariedade das condições de trabalho, remuneração incompatível com a expectativa social 

de excelência do serviço prestado, diversidade de tarefas, novas demandas tecnológicas, ritmo 

intenso e longas jornadas de trabalho, ausência de equidade, valores conflitantes (declarados 

ou praticados) dos servidores e da instituição em que atuam, conflitos nas relações 

interpessoais, estagnação na carreira, dificuldade em aspectos da estrutura organizacional, 

incluindo as questões referentes ao acesso ao processo decisório (Serafim, Campos, Cruz, & 

Rabuske, 2012). Portanto, esses dois grupos ocupacionais do serviço público da educação 

superior brasileira podem ser classificados, como profissões em situação de risco de 

sofrimento e de transtornos psíquicos. Vale-se salientar que as universidades públicas também 

aprimoraram sua política de atenção à saúde do servidor ao implantarem o SIASS nos seus 

departamentos de atenção à saúde, como atribuição da gestão de pessoas.  

Mais especificamente no que tange aos princípios, diretrizes e ações em saúde 

psíquica para os órgãos da Administração Pública Federal, foram elaboradas orientações 

normativas, a exemplo da Portaria nº 1.261 (Brasil, 2010), a partir dos trabalhos e discussões 

apresentados nas edições de 2009 e 2010 do Fórum Nacional de Saúde Mental no Serviço 

Público Federal, promovidos nesse contexto de implantação do SIASS. A estratégia de 

construção desse marco regulatório dos processos de atenção à saúde psíquica dos servidores 

consistia, então, em pelo menos duas linhas de ação principais: uma, constituída pelo registro, 

identificação e mapeamento das ações já em andamento no campo da SM&T nas instituições 

públicas federais; outra, constituída por um conjunto de ações no campo da formação, por 

meio de palestras e oficinas realizadas por pesquisadores de diferentes áreas, incluindo a 

Psicologia Organizacional e do Trabalho – POT (Fonseca, Tolfo, Santos, & Martins, 2015).  

Quanto à identificação e ao mapeamento das práticas já realizadas em SM&T no 

âmbito das organizações públicas atingidas pelo SIASS, esses supracitados pesquisadores 

investigaram os trabalhos apresentados nas duas edições do Fórum de Saúde Mental na 
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Administração Pública Federal em 2009 e 2010. A partir dos trabalhos inscritos, puderam-se 

conhecer algumas ações já efetivadas no campo da SM&T dos servidores públicos, seus 

objetivos, a fundamentação teórica e metodológica utilizada, os obstáculos e resultados 

obtidos. Dos 45 trabalhos, cuja apresentação foi registrada numa publicação resultante dos 

Fóruns, um contingente expressivo (24,4% do total) abordava o desenvolvimento e a 

implantação de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), um dispositivo típico da 

chamada Psicologia Organizacional, conforme Jacques (2003). Vários outros temas 

pertinentes à relação entre sujeito e organizações, partindo da perspectiva das últimas, 

poderiam ser reunidos em outro bloco, somando aproximadamente 20%, com tópicos, como: 

Preparação para a Aposentadoria (8,89%), Socialização Organizacional (4,44%), 

Acompanhamento Funcional (2,2%) e Absenteísmo (2,2%), por exemplo. Já os trabalhos que 

declaravam, ou nos quais se podia inferir algum tipo de alinhamento com a chamada 

Psicologia do Trabalho (Fonseca et al., 2015b), somavam apenas 6,7% do total, sendo nítidas 

as ações que relatavam intervenções com base na Psicodinâmica do Trabalho (2,2%), Análise 

Ergonômica da Atividade (2,2%) e investigações sobre Síndrome de Burnout (2,2%).  

Nas atividades desses Fóruns, a Psicologia, de forma geral, surgia como elemento 

complementar a outros campos do conhecimento, em especial às Ciências da Saúde, com 

prevalência da Medicina. Os temas citados transitavam, dentre outros, pela Humanização do 

Atendimento, Reabilitação, Prevenção e Combate ao Tabagismo, Prevenção e Combate ao 

Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas, Biodança, Educação Psiconutricional e Assistência 

Clínica em Saúde Mental. É razoável pensar que, até o momento de implantação do SIASS, 

havia uma predominância das ações sustentadas pela Psicologia Organizacional, situação 

certamente influenciada pelo possível ajustamento que esse domínio apresenta aos parâmetros 

de produtividade, eficácia e eficiência demandados por gestores e dirigentes (Fonseca et al., 

2015b).  
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As contribuições da Psicologia Organizacional e do Trabalho para alterar esse quadro 

constituíram-se, também, de estratégias utilizadas pelos responsáveis pela implantação do 

SIASS para a formação continuada dos técnicos, gestores, líderes sindicais e operadores do 

referido subsistema. Parte dessa proposta de formação profissional foi efetivada por meio de 

palestras, conferências e oficinas ministradas durante os já mencionados Fóruns. Segundo 

Fonseca et al. (2015b), a escolha pelos palestrantes e responsáveis representava, em linhas 

gerais, interesse institucional na formação e a expectativa de um embasamento mais 

consistente das ações a serem desenvolvidas, no contexto de implantação do SIASS. Nesse 

sentido, embora os pesquisadores mencionados considerassem possível afirmar que as edições 

de 2009 e 2010 dos Fóruns de Saúde Mental tenham contado com a participação de 

pesquisadores tanto vinculados à Psicologia Organizacional quanto à Psicologia do Trabalho, 

notou-se uma maior presença de autores mais próximos ao último domínio. Também 

estiveram presentes autores ligados a outras áreas do conhecimento, com uma clara 

aproximação para os campos da Saúde do Trabalhador e da Saúde Coletiva.  

Diante dessa exposição quanto as possíveis contribuições da POT para a implantação 

de uma política pública de atenção à saúde do trabalhador inserida na esfera pública federal, 

esses mesmos pesquisadores questionaram se ocorreram efetivas transformações da realidade 

de trabalho experimentadas por esses trabalhadores. Com isso, Fonseca et al. (2015b) 

requisitaram a ampliação das investigações nesse sentido, com maior aprofundamento nos 

substratos teóricos e metodológicos que embasam a construção e o aprimoramento de 

políticas públicas voltadas para a saúde dos trabalhadores do serviço federal. 

 Outro pesquisador, Machado (2015), produziu uma análise inicial sobre as bases 

discursivas dos documentos que instituem e operacionalizam o SIASS nas instituições 

públicas federais. Tais documentos possuem lugares de destaque não apenas na organização 

das unidades de saúde voltadas ao servidor público federal no Brasil, mas também na 
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compreensão da relação trabalho-saúde vigente que direciona as práticas a serem 

desempenhadas pelas equipes multiprofissionais que atuam no SIASS e nos efeitos dessas 

práticas para os servidores aos quais elas se destinam. Machado (2015) identificou elementos 

que remetem a dois discursos diferentes, a Saúde Ocupacional e a Saúde do Trabalhador, em 

um só documento. Assim, o pesquisador criticou a pretensa fusão dessas duas perspectivas 

como se fossem visões complementares de um mesmo objeto: a constituição de práticas de 

saúde que produzem adaptações, que mantêm o controle de riscos nas mãos de especialistas 

focado na diminuição de tempo de afastamento do servidor de seu trabalho e, ao mesmo 

tempo, uma composição que busca ter como premissas básicas o diálogo com os servidores, 

como detentores de saber sobre o trabalho, e a manutenção do controle de agravos à saúde nas 

mãos desses servidores. Em resumo, esse pesquisador apontou que não há possibilidade de 

fusão desses discursos, pois se torna fictícia uma fundamentação em práticas emancipadoras 

que sejam ao mesmo tempo gerencialistas e que favoreçam o controle do trabalho e da 

produção. As bases epistemológicas desses discursos são divergentes e o resultado mais 

provável é a manutenção de práticas historicamente estabelecidas, de relações de poder postas 

e da centralidade do saber do profissional de saúde, mais marcadamente o médico. 

 Machado (2015) também assinalou que precisam ser realizados novos estudos que 

avaliem e transformem as práticas hegemônicas voltadas à “saúde do trabalhador” que se têm 

apresentado antes de tudo como estratégias de aumento de produtividade, nas quais a saúde é 

tomada como objeto instrumental para o alcance da produção almejada. Infelizmente, esse 

tem sido o viés largamente difundido no âmbito público federal, no qual ainda imperam ações 

“higienistas
i
” na área da saúde ocupacional, demarcada pelo trabalho de gestão 

                                                           
i
 Considera-se “higienista” a perspectiva segundo a qual as fontes de risco de adoecimento psicossocial estão 

situadas em contexto externo ao indivíduo, em aspectos como horário de trabalho, salário, existência de 

assédios, dentre outros, o que permitiria concluir que as melhorias das condições de trabalho passariam pela 

remoção (“higiene”) em relação a esses aspectos de agravo ao sujeito.  
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individualizada das doenças profissionais. Inclusive, retomando a direção investigativa da 

pesquisa que fomentou essa dissertação, mesmo diante da alta prevalência dos transtornos 

mentais e comportamentais entre a população trabalhadora, como exposto anteriormente, 

pouca ênfase tem sido dada ao estabelecimento de ações efetivas para lidar com os transtornos 

mentais associados às condições inaceitáveis no mundo do trabalho. Ainda, tem se percebido 

como insuficientes as tentativas de eliminar os fatores externos do trabalho associados ao 

adoecimento. É, sobretudo, necessário considerar o trabalhador como sujeito ativo na gestão e 

transformação do seu trabalho, tanto ao produzir o conhecimento da realidade vivida quanto 

na proposição de solução para os problemas identificados.  

Essa é a premissa assumida no presente estudo a exemplo do que já vem sendo 

proposto por pesquisadoras da área (Lima, 2013, 2014; Osório da Silva, 2007, 2014), no 

enfrentamento aos impasses emergentes entre saúde e trabalho, por meio de uma interlocução 

com as teorias e práticas da Clínica da Atividade. Essa abordagem desenvolvida 

recentemente, pertence à área das Clínicas do Trabalho, que se referem a um conjunto de 

teorias que têm como foco de interesse a relação entre trabalho e subjetividade (Bendassolli & 

Soboll, 2011).  

A Clínica da Atividade visa o favorecimento de uma reapropriação do trabalhador em 

relação à sua atividade de trabalho, ao considerá-lo como detentor do conhecimento essencial 

nessa ação, como ser humano que pensa, age e sente ao buscar (re)construir estratégias diante 

das demandas provenientes do contexto sociotécnico de trabalho (Osório da Silva, 2007). Em 

consonância às demandas apresentadas nessa seção, a perspectiva teórico-metodológica da 

Clínica da Atividade ressalta que o combate às “doenças do trabalho” consiste na promoção 

da saúde. Esse é o atual desafio adotado pela Clínica da Atividade que se configura como 

clínica da ação ao convocar o sujeito ao trabalho “bem feito” e a obter as repercussões 
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positivas disso em sua saúde como trabalhador. Tais considerações serão melhor apreciadas a 

seguir. 

 

2.3. A abordagem da Clínica da Atividade 

“É do trabalho que é preciso cuidar, em todos os sentidos do termo”  

(Le Guillant, 2006). 

 

Em meados de 1990, surgiu, na França, uma corrente da Psicologia do Trabalho 

denominada por seus autores – Yves Clot e Daniel Faïta – de Clínica da Atividade. 

Atualmente, Yves Clot é quem dirige o Centro de Pesquisa em Trabalho e Desenvolvimento 

em que se insere a Equipe de Pesquisa em Clínica da Atividade (Osório da Silva, Barros, & 

Louzada, 2011). Entre as correntes tradicionais que tratam, na França, da relação entre 

trabalho e subjetividade, Clot parte da Psicologia Social do Trabalho para discutir as 

condições teóricas e metodológicas necessárias à análise do trabalho na contemporaneidade.  

Um dos principais eixos da sua teoria é a aproximação do conceito de atividade, 

desenvolvido pela escola então soviética liderada por Lev Vygotski. Porém, além de 

considerar a atividade, Clot ressalta que é preciso desenvolvê-la, considerá-la em seu caráter 

processual, assim como os impedimentos impostos a ela. Nessa mesma linha, ele considera 

que o trabalhador não pode ser concebido como um simples executor da tarefa prescrita. Por 

meio da realização da tarefa, o trabalhador também visa seus objetivos pessoais, que podem 

contribuir para a eficácia do trabalho (Osório da Silva et al., 2011). Em outros termos, ao 

realizar a tarefa, o trabalhador a transforma, agindo sobre o coletivo de trabalho e gênero 

profissional, e simultaneamente se transforma. É essa elaboração da tarefa e do próprio 

indivíduo, em regime de cogênese, que configura a atividade de trabalho (cf Leontiev, 1977). 

Tal elaboração pode se dá simultaneamente nos planos individual e coletivo, em regime de 

cogênese dialética (cf Veresov, 2015). De acordo ainda com a perspectiva de referenciamento 
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teórico da Clínica da Atividade, parte-se do pressuposto que os grupos de trabalho se orientam 

a partir de regras explícitas, mas também de regras não escritas, não prescritas explicitamente 

pela organização, mas construídas pelos trabalhadores, compactuadas entre eles no contexto 

da atividade real (Clot, 2007; 2010b).  

Nesse contexto de referenciamento teórico, o intuito da abordagem aqui proposta é 

analisar uma situação de trabalho real, sem perder de vista a articulação entre instâncias do 

coletivo, gênero e cultura em geral, e a subjetividade que confere singularidade ao indivíduo 

que trabalha. Toma-se a atividade como modo simultaneamente pessoal e coletivo de criação 

de mundos, de possibilidades de transformar a tarefa, para além de uma mera execução da 

mesma. A partir de Vygotski (2014) e Leontiev (1977), amplia-se, portanto, o conceito de 

atividade: o real da atividade é sempre maior que a atividade realizada, pois o real da 

atividade abrange também o que poderia ter sido realizado, o que se gostaria de ter realizado, 

mas não se realiza em função de determinado conjunto de impedimentos. Dentre tantas 

atividades possíveis, uma é realizada e, portanto, passível de observação e descrição. Porém, 

as possibilidades que foram colocadas em segundo plano, ocultadas ou inibidas estão 

presentes para o indivíduo e atuam sobre a atividade realizada. 

Dessa forma, o trabalhador se manifesta pelo que ele faz, mas o que ele faz guarda 

relação constante com aquilo que ele não faz. A atividade real abarca também aquilo que não 

se pode fazer, aquilo que não se faz, que se gostaria de ter feito: é a atividade suspensa, 

impedida. Não foi realizada, mas faz parte da atividade – donde a possibilidade de uma clínica 

da atividade, que recupere ou amplie o poder de agir do indivíduo-trabalhador (cf Clot, 

2010b). É nesse contexto que Yves Clot expressa que a atividade realizada não abarca o real 

da atividade, o qual é muito mais amplo que a atividade realizada (Clot, 2007). É justamente 

essa gama de possibilidades do fenômeno da atividade de trabalho que escapa ao observável 
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que caracteriza a Clínica da Atividade, tanto em termos teóricos quanto em termos da 

proposta de método que dialoga consistentemente com esse enquadre.  

 

2.3.1. Função psicológica do trabalho  

 

O trabalho não é apenas uma atividade dentre outras. Para várias perspectivas em 

psicologia do trabalho, dentre as quais a perspectiva da Clínica da Atividade (Clot, 2007), ele 

exerce uma função psicológica específica sobre a subjetividade do indivíduo que deve ser 

levada em conta. A atividade de trabalho, conforme discutido anteriormente, é considerada 

sempre em contexto dialógico, sempre dirigida ao outro, a um coletivo, a um gênero 

profissional (quando existente – cf. Bendassolli e Da Rocha Falcão, 2013); a atividade é ainda 

e simultaneamente dirigida ao objeto do trabalho (Osório da Silva, 2007). Então, para que 

uma tarefa seja realizada, há sempre uma disputa dinâmica entre as possibilidades de 

encaminhamento dessa atividade por parte de diferentes sujeitos e funções. É portanto nesse 

conflito que a subjetividade é fonte de recursos e, ao mesmo tempo, é produzida na atividade; 

subjetividade, aqui, não é uma disposição constitutiva do sujeito, antes se refere à capacidade 

de ser afetado; tem relação direta com o desenvolvimento do sujeito, de sua subjetividade, 

mas sob a perspectiva vygotskiana de que esta não se trata de uma simples progressão, mas de 

uma verdadeira metamorfose no sujeito: uma crise nos modos de pensar, de viver e de 

trabalhar, que somente pode ser compreendida no bojo do social, cultural e histórico (Da 

Rocha Falcão e Clot, 2011; Osório da Silva & Ramminger, 2014; Vygotski, 2014).    

Tal metamorfose é considerada em um contexto no qual se concebe que o homem é 

pleno, a cada minuto, de possibilidades não realizadas (Clot, 2010b). Essas possibilidades não 

realizadas propiciam uma gama de possibilidades e certa margem de liberdade (ou poder) de 
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agir do indivíduo, o que abarca a capacidade desse indivíduo resistir quando se tenta impedir 

seu poder de agir.  

Dessa maneira, a função psicológica do trabalho se expressa nesse livre agir do 

trabalhador, quando ele pode se destacar da atividade que realiza, não se percebendo como 

apenas fundido à sua tarefa, o que tende a aumentar o poder de afetar e ser afetado. Na 

medida em que há um esforço para desenvolver o poder de agir do trabalhador, há um esforço 

por levar ao máximo o poder de afetar e ser afetado. Tal formulação explica a razão da clínica 

da atividade ser considerada uma abordagem desenvolvimental do trabalho pela ampliação do 

poder de agir do indivíduo-trabalhador. Para Clot (2010b), esse é o objetivo principal a ser 

perseguido, o desenvolvimento do poder de agir dos trabalhadores sobre a sua atividade. 

Adotamos então a perspectiva segundo a qual o poder de agir refere-se à “capacidade de o 

sujeito aumentar a amplitude de sua ação no trabalho, colocando em sua atividade elementos 

de sua própria subjetividade, demonstrando domínio e controle sobre instrumentos e 

ferramentas, e conseguindo responder à atividade do outro para conseguir realizar a sua 

própria. ” (cf. Bendassolli, 2011, p. 85-86).  

Outro aspecto que ressalta a função psicológica do trabalho diz respeito à capacidade 

do sujeito em estabelecer engajamentos, dar contribuição pessoal em uma história coletiva, 

“cristalizada em gêneros sociais em geral suficientemente equívocos e discordantes, para que 

cada um possa dar a sua contribuição” (Clot, 2007, p.83).  Na experiência laboral, os 

conteúdos e instruções recebidos na formação só se tornam efetivamente úteis na prática real 

em um coletivo de trabalho que minimamente encoraja a experiência. Esse coletivo, além de 

compartilhar saberes, é renovado pela experiência dos trabalhadores. Por sua vez, as 

experiências singulares ganham sentido a partir de reformulações coletivas, que demandam a 

troca e a produção de sentidos comuns na atividade. 
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Vale-se destacar igualmente a função psicológica do coletivo de trabalho. Sabe-se 

que a atividade individual encontra seus recursos em uma história coletiva que detém, valida 

ou invalida as estratégias do comportamento que dizem respeito às relações com a tarefa, às 

relações com os colegas de trabalho, com a hierarquia ou, ainda, com as organizações do 

mundo do trabalho (Clot, 2010b). Se esses recursos se empobrecem ou esgotam, como tem 

sido frequente atualmente no caso das ocupações em regime de extinção (como ascensoristas, 

cobradores de ônibus, e mesmo caixas de banco – cf. Lhuilier, 2002; 2005), a vida psicológica 

vinculada ao trabalho se compromete gravemente – podendo chegar ao extremo do suicídio 

(cf. Pouille, 2010; Dejours & Bègue, 2009). Quando um coletivo profissional já não consegue 

executar o trabalho de referenciamento e organização, entre o contexto oficial do trabalho e a 

vida do indivíduo, abre-se margem à desregulação da ação individual e, consequentemente, 

aos contragolpes psicológicos nos indivíduos.  

Yves Clot pontua que, nesse caso, se trata de comprometimento ou até falência do 

gênero profissional de determinado coletivo de trabalho (Clot, 2010b, p.89). Denomina-se 

por gênero profissional determinada instância abstrata (pois o gênero não tem existência 

tangível) que orienta a ação do trabalhador em determinado coletivo, referindo-se às maneiras 

de dizer, fazer, avaliar ou sentir, estabilizadas durante algum tempo nesse meio profissional; e 

que dizem respeito, por exemplo, tanto às relações com a tarefa e com os colegas, quanto à 

hierarquia e aos sindicatos. De maneira geral, o gênero apresenta uma gama de atividades 

obrigatórias, possíveis ou, ainda, proibidas.  

A partir desses recursos técnicos e discursivos comuns, assim como as regras 

implícitas que constituem um gênero profissional coletivo, este retém a memória transpessoal 

desse coletivo. “Ele conserva e transmite a história social e, nesse sentido, é o instrumento 

técnico e psicológico do meio de trabalho e de vida” (Clot, 2010b, p. 90). O gênero, por assim 

dizer, torna o trabalhador hábil, capaz de predizer, ao menos em parte, os resultados da 
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própria ação, que ele antecipa por seu intermédio. Em contrapartida, o trabalhador também 

pode se tornar disfuncional se o gênero estiver desajustado, o que o faz perder, em parte, sua 

eficácia: dá-se margem aos mal-entendidos e ao fracasso na ação. Diante disso, há a 

possibilidade de retocar o gênero por meio da convocação de cada trabalhador. Assim, tem-se 

que o gênero é um meio de ação que exige manutenção. 

Entende-se que o gênero de um meio só conserva sua função psicológica para cada 

trabalhador na medida em que ele serve para agir, defender-se ou tirar o melhor proveito da 

situação de trabalho. Sua vitalidade depende das criações estilísticas (no sentido de 

inovadoras) de cada trabalhador em contato com seu meio, tornando-se responsável pela sua 

metamorfose e eficácia. “Os gêneros são, portanto, coerções e, ao mesmo tempo, meio de 

agir; recursos de que se pode dispor, assim como obrigações a cumprir para fazer valer nossas 

intenções no intercâmbio com os outros e no uso dos objetos” (Clot, 2010b, p. 91). Esse 

sistema transpessoal de métodos de agir, garante ao sujeito o controle e a avaliação das 

finalidades da sua ação singular, mesmo que desconheça todas as suas molas propulsoras e 

ramificações.  

Segundo Clot (2010b), as regras estabelecidas pelo gênero delimitam o campo das 

atividades possíveis e impossíveis, sua conexão e sucessão, habilitando o indivíduo-

trabalhador que dele participa a “ingressar” no real da atividade, além de evitar um trabalho 

redundante ou mesmo contraventor. Dessa forma, para manter-se vivo, o gênero precisa ser 

alimentado pelas experiências, e mesmo controvérsias. Eis porque se faz necessário, para o 

indivíduo, acrescentar algo de si para ser capaz de sustentar o gênero e servir-se dele. Caso 

contrário, o gênero torna-se anêmico e o coletivo perde sua função psicológica de libertação e 

proteção.  

Esse ponto, para Clot (2010b), é essencial. Ao se pensar na ausência, falência ou, 

ainda, na perda desse amparo simbólico e coletivo para a ação individual, encontra-se a 



36 
 

origem da maioria das provações sofridas, ultimamente, no mundo do trabalho. Para Lima 

(2010), no prefácio à edição brasileira dessa obra de Clot, Trabalho e Poder de Agir, ao 

concluir que a “anemia simbólica”, decorrente dessa falha do coletivo de trabalho, pode 

conduzir a problemas psíquicos, Clot explicita uma possível contribuição para o campo da 

Saúde Mental e Trabalho (SM&T). Na exposição abaixo, tais considerações serão ampliadas. 

 

2.3.2. Clínica da atividade e psicopatologia do trabalho 

 

É de reconhecimento dos estudiosos da área que, para ampliar a compreensão das 

relações entre psicopatologia do trabalho e clínica da atividade, torna-se imprescindível 

reconhecer o trabalho de Louis Le Guillant. Segundo Billiard (2001, citada por Clot, 2010b), 

foi ele quem, na década de 1950-1960, concedeu à psicopatologia do trabalho a magnitude 

que se fazia necessária ao romper progressivamente com uma abordagem linear dos 

distúrbios, premissa assumida nessa dissertação. Dizia Le Guillant (2006) que entre a causa e 

o efeito há sempre uma atividade “dramatizada” de um sujeito.  

No clássico estudo sobre o ofício das empregadas domésticas, a submissão, 

relacionada à ofensa e à humilhação, é considerada como a forma invertida de uma 

incapacidade para agir. Na passividade dessa conduta, Le Guillant identificou um ato psíquico 

defensivo, distanciando-se, assim, da obsoleta noção de uma patologia que atinge um sujeito 

desarmado e inocente. Segundo ele, na patologia existe uma criação subjetiva. Outro elemento 

que chama a atenção de Clot (2010b) no trabalho de Le Guillant, sobre os condutores da 

Empresa Pública das Estradas de Ferro Francesas, é a descrição do sintoma do isolamento no 

exercício profissional. Essa situação também é apresentada em outros estudos 

contemporâneos, conforme demonstrado por Clot (2010b) e que sublinha a crítica de toda a 
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psicopatologia do trabalho em relação a uma psicologia do trabalho que ressalta mais a 

positividade dos contextos do trabalho. 

A propósito dos condutores de trem, as observações de Le Guillant ressaltam o caráter 

negativo das repercussões da atividade na análise do trabalho. Na situação descrita por Le 

Guillant, o mais importante da análise não é o que o condutor deve fazer em situação de 

isolamento da sua atividade, nem sequer o que ele faz, mas o que escapa ao sujeito, 

componente de seus conflitos, que é parte integrante da atividade e deve ser levado em 

consideração. O sujeito da atividade é núcleo fundamental de contradições vitais as quais ele 

procura dar uma significação. De acordo com Clot (2010b), esse fato rompe com uma 

neutralização das dimensões subjetivas da ação em psicologia.  

Para se entender as exigências da atividade, precisa-se deparar com esses conflitos. 

Esse é o passo proposto pela clínica da atividade, para além da tarefa prescrita e da atividade 

realizada, há que se considerarem os comportamentos não realizados que se configuram como 

resíduos incontrolados que exercem sobre o indivíduo uma influência contra a qual ele pode 

ficar sem defesa. Isso que escapa, como aludido anteriormente, é o real da atividade. A 

existência dos trabalhadores é exercida nesses conflitos vitais em que a atividade se configura 

como uma provação subjetiva mediante a qual o indivíduo avalia a si próprio e aos outros 

para ter a oportunidade de vir a realizar o que deve ser feito (Clot, 2010b). Nessa amplitude, 

as atividades suspensas, contrariadas ou impedidas, devem ser incluídas na análise. 

Com isso, a psicopatologia do trabalho propõe à psicologia do trabalho uma crítica do 

conceito de atividade, até então privada dos conflitos vitais que a moldam. A contribuição da 

psicopatologia do trabalho consiste na oferta de desneutralizar a ação psicológica, resultando, 

assim, na insistência da clínica da atividade em se confrontar com os dilemas da atividade, 

compartilhando o diagnóstico de Foucault de que a psicologia esqueceu a negatividade no 

homem (Clot, 2010b). Nessa direção, sustenta-se que o ofício se revela na capacidade do 
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sujeito de lutar contra a adversidade, na tentativa de escapar ao que o deixa limitado. O 

trabalhador é incentivado a servir-se das coerções do meio, a fim de evitar se submeter a elas. 

Esse direcionamento subversivo aponta uma característica geral do desenvolvimento 

psicológico real, a serviço da atividade presente do sujeito. Clot (2010b) expôs que a Escola 

Soviética de psicologia histórico-cultural propôs o conceito de apropriação para designar essa 

transformação da atividade, aparentemente passiva e submissa, em atividade criativa e 

inventiva. 

A esse propósito, podem-se destacar as retóricas da ação, como propostas pela Clínica 

da Atividade, que se prestam a essa função, ao tirarem o sujeito dos dilemas do seu curso de 

atividade. Nesses casos, o sujeito reproduz a sua história com o objetivo de responder a uma 

situação atual. Dessa forma, ele se toma como objeto, mesmo sem o perceber, para conseguir 

livrar-se dos conflitos de sua atividade presente. Nisso, ele ainda corre o risco de promover 

mecanismos que, paradoxalmente, ameaçam restabelecer tais conflitos de modo permanente. 

Ou seja, essa circularidade pode confinar-se em si mesma, se a atividade do sujeito com os 

outros não lhe fornecer a oportunidade de deslocar seus investimentos (Clot, 2010b).  

De qualquer modo, a clínica da atividade propõe uma distinção clínica e 

epistemológica no que tange às respostas psicológicas em situação de trabalho. Nem todas 

elas se expressam em mecanismos de defesa, algumas respostas do sujeito mobilizam a ação, 

servem de instrumento para a ação, transformam a experiência vivida em meio de viver outras 

experiências. Para a clínica do trabalho nem todas as proteções encontradas pelo sujeito 

perante os dilemas da sua atividade têm o mesmo valor. Ainda, há que se considerar que 

existem diferentes tipos de defesa. Essa problemática será abordada a partir da tradição em 

psicopatologia do trabalhado já assinalada nessa produção teórica, acrescida das contribuições 

dos trabalhos de Canguilhem (1990/2009). 
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Em sua obra, Canguilhem ressalta que no organismo há um sistema de réplicas de 

autodefesa que preservam a saúde e autorizam a inversão da proteção ao ataque. Para ele, o 

“estado de saúde é ser capaz de ficar doente e restabelecer-se” (1990/2009, p. 132) e a 

“morbidez é sempre certa maneira de viver” (p.155). Essa é a perspectiva de toda a sua obra, 

que ao conceituar a defesa do organismo, alude à problemática da saúde. A partir das 

reflexões de Canguilhem, Clot (2010b) alude, por sua vez, aos obstáculos com que a clínica 

da atividade também costuma se deparar. O trabalhador, para manter uma espécie de 

constância vital, termina por instalar-se em um meio empobrecido, que pode culminar com o 

adoecimento, visto como “(...) a instauração de novas normas de vida por uma redução do 

nível de atividade em relação com um meio novo, mais estreitado” (Canguilhem, 1990/2009, 

p. 121). É necessário observar que se a defesa é uma nova dimensão da vida, ela é também 

uma diminuição da própria vida. A patologia seria, por sua vez, algo assimilável a “um 

sentimento de vida contrariado” (p. 85).  

A partir disso, Clot (2010b) sugere trazer o foco de abordagem da saúde de forma não-

restrita à aceitação da normalidade, de uma mera adaptação-standard ao meio e às suas 

exigências. Na verdade, diz respeito a assumir o sentir-se com saúde, como descrito por 

Canguilhem (1990/2009), como categoria de análise para o sujeito em relação a sua atividade, 

“sentir-se acima do normal, capaz de seguir novas normas de vida” (p. 133). Aqui, cabe a 

distinção entre saúde e defesas. O que define a saúde é, de determinado ponto de vista, a 

possibilidade de viver sem defesas, ao superá-las no momento em que elas se tornam normas 

de vida restritivas. Para manter-se saudável, é preciso enfrentar os riscos e vencê-los. Nessa 

dialética, há um outro ponto que revela o que a doença corrói, a atividade de resistência posta 

à prova e contrariada pela doença (Clot, 2010b). 

Vale ressaltar que essa resistência é proveniente de uma dinâmica intersubjetiva. A 

saúde é constituída pelo poder de agir sobre si e sobre o mundo, a partir da relação com os 
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outros. Segundo Clot (2010b, p. 111), a saúde “está ligada à atividade vital de um sujeito, 

aquilo que ele consegue ou não mobilizar de sua atividade pessoal no universo das atividades 

do outro; e, inversamente, àquilo que ele chega, ou não, a utilizar das atividades do outro em 

seu próprio mundo”. Portanto, a saúde “é a possibilidade de superar a norma que define o 

normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir novas 

normas em situações novas” (Canguilhem, 1990/2009, p. 130). A clínica das atividades 

profissionais alia-se a essa perspectiva no sentido de que a estrita conservação de si se opõe à 

saúde. 

De fato, as reflexões de Canguilhem contribuem para o avanço diante de um dilema 

epistemológico recorrente com consequências práticas na clínica do trabalho. A saúde não se 

opõe à doença, do mesmo modo que não se identifica com ela, mas apropria-se dela. A saúde 

“é a transformação da doença em novo meio de existir, a metamorfose de uma experiência 

vivida em um meio de viver outras experiências” (Clot, 2010, p. 113). Nessa discussão, 

Vygotski (1994, citado por Clot, 2010, p. 115) assegura: “Seria errôneo pensar que a luta do 

organismo contra a doença tem sempre um desfecho favorável, que todo o organismo é 

vencedor em todas as condições”. Em outras palavras, há um duplo destino para as atividades 

demarcadas pelas experiências penosas: defesa ou réplica. Em relação às provações do 

trabalho, a réplica possível supõe sempre a elaboração do perigo vivido, no seio de um 

coletivo que pode conferir-lhe um sentido em uma história. Em contrapartida, a defesa 

manifesta-se como um desfecho no qual o sujeito vencido se protege por meio de sua 

fraqueza.  

Essa “fraqueza” em que a experiência penosa precipita o sujeito é fonte de “força” 

apenas se ele encontra também à sua volta, com os seus pares, recursos de compensação na 

vida coletiva e na pluralidade social dos círculos onde está inserido, ou seja, se ele encontra 

recursos por meio da função psicológica do coletivo de trabalho (Clot, 2010b). Esse 
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comportamento coletivo ativa funções psíquicas próprias no sujeito, que são fontes de 

desenvolvimento, em que o sujeito passa a se servir de recursos próprios na elaboração da 

experiência penosa. Nesse último desfecho há um desenvolvimento do poder de agir, 

considerado como uma real promoção da saúde do sujeito. Esse desenvolvimento subjetivo é 

entendido como uma ampliação do raio de ação do sujeito em si e fora de si.  

Em contrapartida, esse desenvolvimento pode ser interditado, dando vazão à vivência 

de sofrimento no trabalho. Nesse contexto, vale-se salientar que “o sofrimento não é 

unicamente definido pela dor física ou psíquica, mas também pela diminuição e, até mesmo, 

destruição da capacidade de agir, do ser capaz de fazer, experimentadas como ataque à 

integridade de si” (Ricoeur, citado por Clot, 2010b, p. 116). Ainda, o sofrimento é 

considerado como uma incapacidade para se exprimir e se avaliar, é um impedimento, é um 

sentimento de vida contrariado, ao passo que a saúde se reflete nesse sentimento de vida 

reencontrado. Para a clínica da atividade, esse objetivo pode ser alcançado pela tentativa de 

fazer “falar o ofício”, para transformar a experiência mal vivida, do sofrimento ou do 

adoecimento, em meio de viver outras experiências. Essa elaboração da experiência vivida é 

proporcionada a partir de meios privilegiados de análise da atividade, que serão debatidos na 

subseção seguinte. 

 

2.3.3. Metodologia da ação e método de análise 

 

A perspectiva teórico-metodológica da clínica da atividade aposta na centralidade do 

trabalho na mediação entre a vida psíquica e o campo social, em suas complexas relações de 

reciprocidade e tensão. Para essa perspectiva, o sofrimento é socialmente produzido, porém, 

ele não define o todo que é o sujeito em sua dialética com o trabalho (Bendassolli & Soboll, 

2011). Dessa forma, essa nova abordagem propõe um deslocamento conceitual para o próprio 
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trabalho das “causas” do sofrimento laboral, anteriormente consideradas como provenientes 

do sujeito ou externas ao próprio trabalho. Pelo conceito de atividade impedida, Clot 

(2010b) se refere ao sofrimento no trabalho advindo de um bloqueio ao indivíduo em se 

confrontar com os dilemas do real de sua atividade. Então, o que faz sofrer e adoece, segundo 

Clot, é o impedimento da transformação da atividade pelo trabalhador.  

No tocante à análise e intervenção nos processos de sofrimento relacionados ao 

trabalho, Clot (2013) prioriza a modalidade de enfrentamento criativo. Para ele, a saúde no 

trabalho talvez tenha a sua fonte na qualidade do trabalho sempre posta em questão. Isso leva 

ao desenvolvimento do poder de agir dos trabalhadores a partir da elaboração coletiva dos 

problemas do trabalho cotidiano. Ou seja, quando o ofício é cuidado por aqueles que o 

exercem, torna-se um recurso para a saúde. Nesse caso, o psicólogo assume um papel 

secundário na discussão da realidade do trabalho, restringe-se a ser um facilitador das 

condições para que os sujeitos se tornem capazes de agir sobre a atividade, então impedida. 

Nessa nova ordem, o “risco psicossocial” a ser privilegiado é a tentativa de instituir novas 

“relações profissionais” ao assumir essa controvérsia quanto ao trabalho “bem feito” e 

possibilitar que seus critérios sejam definidos por cada trabalhador. Considera-se “trabalho 

bem feito” aquele em que é possível reconhecer-se individual e coletivamente, sintonizado 

com uma história profissional que se persegue e pela qual cada um se sente responsável (Clot, 

2010b, p. 15). 

Como foi dito anteriormente, o contrário disso é fonte de adoecimento. Ou seja, o 

adoecimento advém da impossibilidade de trabalhar conforme seu próprio desejo e os ideais 

do coletivo de trabalho, causando um desencontro entre o sujeito e sua atividade (Clot, 2007). 

Nesses casos, a atividade torna-se contrariada, uma espécie de amputação da ação, de 

interdição da atividade.  Nesse sentido, se há uma atividade impedida, é ela quem carece de 

cuidados. O deslocamento proposto por Clot é passar do sujeito que sofre para dar 
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visibilidade ao trabalho que “sofre”. Tem-se em vista, ainda, a premissa defendida por Le 

Guillant (2006) e resgatada por tantos outros estudiosos da área (Clot, 2010b, 2013; Lima, 

2013, 2014). Para eles, antes das pessoas, é precisamente do trabalho que se deve cuidar em 

todos os sentidos do termo, procedendo, assim, os trabalhadores que o realizam também 

estarão sendo cuidados. Ainda nas palavras de Clot (2010a, p. 222): “Quando digo cuidar do 

trabalho, em francês, tem um duplo sentido: transformar o trabalho, mas também, em francês, 

fazer um bom trabalho, é a qualidade do trabalho bem feito que é uma fonte de saúde”. Nisso 

consiste a análise do trabalho, como método de ação na Clínica da Atividade, fazer os 

trabalhadores cuidarem do trabalho. 

Ao se revestir dessas premissas fundamentais à Clínica da Atividade, configura-se a 

análise da atividade laboral não apenas como um objeto de estudo, mas, principalmente, como 

um instrumento clínico de restauração da saúde por meio da proposição de um ambiente de 

coanálise e de ação pelos trabalhadores, a cada situação específica (Clot, 2007). Essa saúde só 

é possível pela implicação dos trabalhadores na análise de sua atividade, considerados nessa 

perspectiva, como verdadeiros protagonistas na implantação de mudanças a serem realizadas 

no seu contexto laboral. Por isso, Clot (2010a, p. 222) considera imprescindível “fabricar 

métodos que mostrem isso, fabricar métodos que mostrem que os trabalhadores são capazes 

de transformar a situação de trabalho”. 

Em exposição mais recente, sobre essa questão do cuidado destinado ao trabalho, Clot 

(2013) ressalta o ofício como operador de saúde e reafirma a importância em cuidar da 

atividade em todas as suas instâncias: impessoal, transpessoal, interpessoal e pessoal. Em 

pormenores, a atividade é transpessoal, porque é atravessada por uma história coletiva que 

pode influenciar no cuidado sobre o gênero profissional. É impessoal ao ser assinalado pela 

tarefa prescrita, modelo a ser reconstruído por cada pessoa, diante do real da atividade, com o 

auxílio dos pressupostos da história comum. Além disso, o ofício na atividade é pessoal, 
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singular em cada situação, e interpessoal por ser uma ação situada, dirigida, como já exposto 

anteriormente.  

Portanto, a Cínica da Atividade, enquanto clínica do trabalho, visa a transformar as 

tarefas e as funções prescritas por meio do estilo da atividade. Clot (2013) também pontua que 

a única maneira de defender a atividade é forçar coletivamente os seus limites, as suas 

prescrições diante das exigências do real da atividade. É assim que cada trabalhador pode 

tomar parte nessa nova construção e nela se reconhecer. Para tanto, o exercício de uma clínica 

da atividade supõe a organização de uma atividade de análise sobreposta à atividade ordinária 

de trabalho que se busca transformar para poder compreendê-la. Clot (2010b) faz questão de 

ressaltar que as possibilidades até então não realizadas, tomadas como o real da atividade, 

precisam ser investigadas na análise. Para inseri-las, faz-se necessária a utilização de métodos 

indiretos de análise para que os meios comuns de ação do ofício sejam conhecidos e, 

potencialmente, transformados. 

Um desses métodos refere-se à Instrução ao Sósia (IaS), proposto inicialmente por 

Oddone, Re e Briante (1981, citado por Osório da Silva, 2014) e reformulado por Yves Clot 

no início dos anos 1990 para compreender o desenvolvimento da atividade por meio de sua 

autoconfrontação com o trabalhador. Em linhas gerais, as instruções ao sósia ocorrem em 

duas fases. Em um primeiro momento, o trabalhador se confronta com sua própria atividade 

mediado pela entrevista dialógica com o sósia, a partir da seguinte proposição: “Suponha que 

eu seja seu sósia e que amanhã eu deva substituir você em seu trabalho. Que instruções você 

deveria me transmitir para que ninguém perceba a substituição?” (Clot, 2007, p. 144). 

Objetiva-se que o sujeito faça uma dupla descrição: sobre a situação a ser encontrada pelo 

sósia e sobre o comportamento desejável que este desempenhe, contemplando além das 

dimensões do que se faz habitualmente, o real da atividade. Pontua-se, nisso, a importância do 

papel do clínico do trabalho na posição do sósia, ao representar uma certa “resistência” à 
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atividade relatada, operando com insistentes perguntas da ordem dos detalhes, ao encarnar 

uma certa “obstinação metodológica”, provocar uma “ruptura no encadeamento habitual das 

operações” (p. 147) e, consequentemente, revelar outros tipos de comportamento que não só o 

realizado.  

Em vistas da análise, a entrevista é registrada em gravação de voz. Na segunda fase, o 

trabalhador deve transcrever a entrevista e comentá-la por escrito com o intuito de se 

confrontar com o material da troca verbal pela mediação de uma atividade de escrita, 

endereçada a outras pessoas além do sósia. Essa experiência de autoconfrontação faz com que 

o trabalhador dialogue consigo mesmo sob a exigência de uma troca verbal com um outro, 

causando um certo distanciamento para análise da experiência. Esse efeito pode se tornar a 

causa de uma transformação da atividade. Além de permitir uma análise dos conteúdos da 

atividade de trabalho, o método de instrução ao sósia é uma ferramenta de formação e 

desenvolvimento dos sujeitos na medida em que a elaboração e formalização profissional 

tornam-se um meio de aprendizagem e transformação do trabalho analisado (Osório da Silva, 

2014). 

Para Clot (2010b), a utilização dessa técnica, assim como a autoconfrontação cruzada, 

outra técnica muito utilizada nos estudos em Clínica da Atividade, obedecem aos mesmos 

objetivos de conhecimento e de ação, já que, nos dois casos, trata-se de assistir os 

profissionais que procuram ampliar seu raio de ação, seu poder de agir sobre o próprio meio e 

sobre eles mesmos. O método da autoconfrontação cruzada não será abordado em seus 

pormenores nessa dissertação por ultrapassar a discussão proposta para a pesquisa que foi 

realizada. Em relação aos exercícios de instrução ao sósia, como dito anteriormente, estes 

visam a uma transformação indireta do trabalho dos sujeitos devido a um deslocamento de 

suas atividades em um novo contexto.  
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Essas atividades de trabalho, como objeto de análise, tendem a se desenvolver no 

processo dialógico da instrução ao sósia. Ao se transformar em linguagem, as atividades se 

reorganizam e se modificam. A linguagem, graças à qual o trabalhador se dirige ao clínico do 

trabalho na troca que permeia o comentário sobre a sua atividade, incide sobre esta os efeitos 

dessa troca. Segundo Clot (2010b), é pela linguagem dirigida ao outro, que o sujeito realiza, 

no sentido pleno do termo, suas atividades. Assim, o que determina sua realização é o 

contexto em que elas são mobilizadas. A diversidade de contextos proporcionará tantas outras 

realizações possíveis da atividade, que se configuram como fontes de novos 

desenvolvimentos ou de impedimentos imprevistos.  

O procedimento de análise da atividade laboral pode tornar a experiência já realizada, 

foco do discurso dialógico, como um meio de viver outras experiências. Esse recurso resgata 

a definição vygotskiana de consciência como a experiência vivida de uma experiência vivida. 

Nesse contexto, a tomada de consciência não se refere à descoberta de um objeto psíquico 

inacessível de antemão, mas diz respeito a uma redescoberta desse objeto psíquico em um 

novo contexto que o “leva a ver de um modo diferente”. Assim, a tomada de consciência 

constitui-se como uma transformação da experiência psíquica. “Em vez de reencontro com o 

passado, a tomada de consciência é metamorfose do passado”, seu desenvolvimento (Clot, 

2010b, p. 222). Não se limita a ser um objeto vivido anteriormente, destina-se na qualidade de 

meio para viver a situação presente ou futura. Entre essas duas realidades, o vivido torna-se 

disponível para a consciência como uma possibilidade realizada entre outras possibilidades 

não realizadas que estão em plena efervescência para o sujeito.  

Na travessia desses gêneros dialógicos, torna-se possível analisar o desenrolar 

imprevisível de um desenvolvimento, seus impasses e, até mesmo, suas suspensões. Com o 

recurso do sósia, o trabalhador introduz-se em diálogos exteriores e interiores, que se colocam 

como exercícios estilísticos do que é feito no presente e do que pode ser realizado de outro 
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jeito. Nesse sentido, a análise do trabalho se revela como um instrumento de desenvolvimento 

da consciência do sujeito quando lhe é oferecida a possibilidade de que o vivido se torne meio 

para viver outras vidas.  Vale-se ressaltar que nessa análise a experiência vivida só é acessível 

aos trabalhadores quando é renovada pela travessia do contexto em que ela é revivida. Isto 

posto, uma clínica da atividade se empenha em organizar as transformações do vivido na 

atividade do sujeito para que ele possa fazer a experiência do que ele é capaz (Clot, 2010b). 

Nisso consiste seus pressupostos, o de natureza clínica que circunscreve seus métodos 

dialógicos para o desenvolvimento do poder de agir dos trabalhadores sobre o seu meio e 

sobre eles mesmos. Outro pressuposto de interesse da clínica da atividade profissional refere-

se à restauração da vitalidade dialógica do social graças à análise do trabalho ao experimentar 

a função psicológica do coletivo de trabalho. Por fim, na tentativa de implementar essa 

perspectiva clínica, o essencial a ser privilegiado no diálogo são os pontos indicativos de 

desenvolvimentos possíveis ou impossíveis da atividade, bem como as contribuições de uma 

interação clínica para análise da atividade, por meio do dispositivo da Instrução ao Sósia. 

A partir dessa convocação de considerar a análise da atividade laboral não como mero 

objeto de estudo, mas um instrumento clínico de restauração da saúde psíquica e, numa 

tentativa de avançar diante das questões emergentes no mundo do trabalho, tais como os 

transtornos mentais em sua relação com a atividade profissional, foram propostos os seguintes 

objetivos de investigação, expostos no capítulo 3. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa visou à realização de uma análise descritiva e clínica da atividade 

laboral de servidores públicos de uma Instituição Federal Brasileira de Ensino Superior, que 

apresentaram histórico de queixa de adoecimento psíquico relacionado ao seu contexto 

laboral. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar o perfil epidemiológico dos servidores a partir das Licenças para Tratamento de 

Saúde (LTS), dos anos de 2012 a 2014.  

- Descrever o perfil sócio demográfico, funcional e de saúde psíquica dos servidores, 

participantes da pesquisa, que se afastaram do trabalho por meio da LTS devido aos 

transtornos mentais e comportamentais (TMC), no referido período.  

- Oferecer espaço de interação clínica para análise da atividade laboral dos servidores que 

consideraram que seu adoecimento psíquico esteve relacionado ao trabalho. 
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4. Método 

 

No presente capítulo, serão apresentados os caminhos operacionais percorridos para a 

consecução dos objetivos acima descritos, a partir da apresentação do campo de pesquisa 

(4.1.), dos aspectos éticos adotados (4.2.), do caminho operacional percorrido e dos 

instrumentos utilizados (4.3.), e a definição dos sujeitos-participantes (4.4.). O capítulo segue 

então com o detalhamento dos procedimentos de coleta de dados (4.5.) elencados para a 

pesquisa e a seção de procedimentos de análise (4.6.), em que são apontados os meios que se 

seguiram para a descrição, sistematização e compreensão analítica das informações 

produzidas na pesquisa. 

 

4.1. Campo de pesquisa 

 

O campo de pesquisa escolhido foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) por apresentar notório desenvolvimento institucional como se demonstra na 

caracterização a seguir: 

A UFRN foi criada pela Lei Estadual n. 2.307/1958 e federalizada pela Lei n. 3.849/1960. 

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) certificou que, atualmente, são oferecidos 106 cursos 

de graduação, desses 95 são presenciais, contabilizando 28.199 alunos matriculados nos 

cursos presenciais e 3.405 alunos à distância. Segundo dados do Inep (2014), a partir dos 

indicadores do Ministério da Educação (MEC), a UFRN mantém a melhor classificação 

dentre as instituições federais de ensino superior da região Norte-Nordeste ao apresentar o 

mesmo Índice Geral de Cursos (IGC) do ano de 2012, 4. Em relação ao conceito institucional 

atribuído por avaliação externa de recredenciamento, recebeu 5, o qual terá validade de 10 

anos, conforme portaria do MEC, nº 311 de 15 de abril de 2013. 
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Na pós-graduação, que também se expandiu significativamente nos últimos anos, são 

oferecidos 66 cursos de mestrado e 33 de doutorado, com 2.728 e 1.737 alunos matriculados 

respectivamente (UFRN, 2014). Além disso, registram-se 35 residências médicas e 

profissionais, correspondendo 232 alunos em residências e 7.776 alunos em especialização.  

Segundo dados do mês de Julho de 2014 da Diretoria de Administração de Pessoal da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), no que se refere ao quadro de pessoal com que 

esta instituição conta para a realização de suas atividades, o corpo técnico-administrativo é 

composto por um total de 3.047 servidores, distribuídos nos níveis superior (1.026), médio 

(1.412) e auxiliar (609). Os docentes da carreira do Magistério Superior somam 2.434 

indivíduos, sendo 2.005 o número dos efetivos, 309 substitutos, 77 temporários e 13 

visitantes. Referindo-se à titulação dos efetivos, tem-se a predominância de doutores (1.525), 

seguida de mestres (332), especialistas (128) e graduados (20).  

De acordo com a Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), a partir da implantação da 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) na UFRN, ocorreram 12.000 

novas matrículas no período, 31 novos cursos foram criados, 2.929 vagas foram abertas para 

alunos, 344 vagas foram criadas para professores, 50.000 m² em área construída, R$ 119.646 

milhões investidos em 38 obras de expansão realizadas. 

 

4.2. Aspectos Éticos 

 

Seguindo as recomendações das resoluções 196/96 e 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde e da resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia, o 

projeto de pesquisa foi cadastrado no Sistema Plataforma Brasil, submetido e aprovado em 

seus aspectos éticos e metodológicos pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte sob n° CAAE 49325115.5.0000.5537. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no Apêndice A.  

 

4.3. Caminho Operacional e Instrumentos  

 

A concretização da pesquisa ocorreu por meio do caminho operacional estabelecido 

para dois estudos concatenados, um quantitativo, de caráter descritivo-exploratório e outro 

qualitativo, com enfoque clínico-interpretativo. 

Para o levantamento epidemiológico (estudo 1), foi realizado contato com a Diretoria 

de Atenção à Saúde do Servidor (DAS) da UFRN, para autorização e obtenção dos dados 

provenientes do sistema de vigilância em saúde do serviço público federal SIAPE-Saúde 

(Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, no módulo saúde).  

Para aplicação do questionário (estudo 1), realizou-se contato com a agência de 

comunicação da instituição e entidades sindicais para obtenção de apoio quanto à divulgação 

da pesquisa aos servidores. O instrumento denominado Ficha Sociodemográfica, Funcional e 

de Saúde Mental (Apêndice B), foi elaborado para a pesquisa com a finalidade de abarcar 

informações relevantes sobre os servidores da UFRN que apresentaram histórico de 

transtornos mentais e comportamentais. Essa ficha foi composta por questões fechadas e 

contemplou itens sobre: sexo, faixa etária, estado civil, nível de instrução e titulação; bem 

como aspectos condizentes às relações de trabalho do servidor público federal, a saber: 

categoria funcional, cargo, tempo de serviço no órgão, carga horária semanal; e de saúde 

psíquica, tais como o último período de LTS por TMC,  quantidade de dias de afastamento, se 

o servidor fez uso de medicamento psiquiátrico e se considerou que o trabalho provocou ou 

agravou o adoecimento psíquico. 
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Numa entrevista prévia à técnica de IaS, realizou-se uma entrevista semiestruturada, 

em que foram realizados registros audiográficos sobre a formação profissional do servidor, 

seu histórico profissional, histórico funcional na UFRN, contexto de seu adoecimento 

psíquico, sua consideração acerca da relação entre o quadro de saúde exposto e o trabalho, e 

histórico de saúde. O roteiro dessa entrevista consta no apêndice C. 

Em vista do enfoque clínico (estudo 2), também houve gravação em áudio do discurso 

verbalizado pelos servidores sobre sua atividade real de trabalho, por meio da técnica de IaS, 

já apresentada na fundamentação teórica e que será resgatada quanto à estilização empregada 

na pesquisa (4.5.2). 

  

 4.4. Participantes  

  

Para participação na pesquisa, os servidores precisavam estar em consonância com 

alguns critérios, como terem se afastado do trabalho na instituição entre os anos de 2012 a 

2014 devido à Licença para Tratamento de Saúde (LTS) por motivo de adoecimento psíquico 

comprovado por atestado médico, cuja Classificação Internacional de Doenças (CID 10ª 

edição) da Organização Mundial da Saúde (OMS) seja correspondente aos Transtornos 

Mentais e Comportamentais (F 00 a 99). 

Para o estudo clínico, foram selecionados os participantes que consideraram que o seu 

adoecimento psíquico esteve relacionado ao trabalho e a adesão se deu de acordo com a sua 

disponibilidade e real interesse e comprometimento em participar da pesquisa. Foi primordial 

o envolvimento efetivo desses participantes que favoreceu a relação de construção conjunta e 

dialogada entre trabalhadores e pesquisadora, da qual resultou a análise clínica da atividade de 

trabalho. 
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4.5. Procedimentos de coleta de dados  

 

4.5.1 Coleta de dados do estudo 1 

  

O primeiro estudo caracterizou-se, inicialmente, por uma investigação epidemiológica 

observacional descritiva sobre o estado de saúde dos servidores públicos, cujo padrão de 

morbidade pôde ser estabelecido a partir de dados secundários, ou seja, dados pré-existentes 

sobre as causas dos afastamentos dos servidores ao trabalho por motivo de saúde (Bonita, 

Beaglehole, & Kjellström, 2010). Esses dados fornecidos pela gestão do SIASS/UFRN 

constam no sistema de vigilância epidemiológica utilizado pelo serviço público federal, o 

SIAPE – Saúde, cujo acesso destina-se somente ao pessoal autorizado (Brasil, 2015). A partir 

desses dados, pôde-se identificar a prevalência da distribuição e da variação de frequência de 

agravos à saúde que acometeram os servidores no período de janeiro de 2012 a dezembro de 

2014, também quanto ao sexo e a faixa etária dos servidores que se afastaram do trabalho 

nessa época.  

Com base no perfil epidemiológico e do respectivo número dos casos de afastamento 

do trabalho por motivo de adoecimento psíquico, no referido período, o estudo quantitativo 

também comportou a descrição do perfil dos servidores que responderam a Ficha 

sociodemográfica, funcional e de saúde psíquica, destinada aqueles que estiveram em LTS 

devido aos transtornos mentais e comportamentais (TMC). A partir dos casos registrados no 

SIAPE-Saúde, nos anos de 2012 a 2014, estimou-se uma amostra representativa de 31 

servidores públicos com esse perfil para fazerem parte dessa fase do estudo, correspondente à 

aplicação do instrumento de pesquisa.  

Para o cálculo da amostra, foi utilizada uma calculadora eletrônica, desenvolvida por 

Santos (2015) para essa finalidade e adotou-se o nível de confiança a 95% e a margem de erro 
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aceitável de 0,05. Para tanto, foi considerada uma média da quantidade de servidores 

afastados por TMC nos três anos pesquisados. Essa amostra é, reconhecidamente, não-

probabilística do tipo acidental. Não-probabilística porque a totalidade dos membros da 

população de servidores públicos da UFRN não teve uma oportunidade conhecida e não-nula 

de fazer parte da amostra. Assim, como as amostras não-probabilísticas não garantem a 

representatividade da população, não é possível generalizar os resultados da pesquisa para a 

população de referência. Além disso, uma generalização fugiria ao escopo da proposta aqui 

presente, diante da complexidade dos TMC relacionados ao trabalho. Ainda, a amostra é 

acidental, porque é composta por sujeitos que foram, convenientemente, participando da 

pesquisa. Assim, alguns não tiveram chance de ser selecionados, enquanto outros foram mais 

favorecidos (Prestes, 2014).  

A coleta foi realizada de modo privilegiado pela abordagem aos profissionais por meio 

da internet. Para obter a participação dos profissionais via rede de computadores (web), a 

pesquisadora contou com o suporte da agência de comunicação da UFRN e a assessoria de 

imprensa de algumas entidades sindicais, a saber: ADURN (Sindicato dos Docentes da 

UFRN), ATENS/UFRN (Associação dos Técnicos de Nível Superior da UFRN) e SINTEST 

(Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação). A agência de comunicação da 

instituição publicou duas vezes a divulgação do link da pesquisa como notícia no boletim 

informativo e nas redes sociais, com diferença temporal de dois meses a cada publicação. As 

entidades sindicais remeteram a divulgação da pesquisa para a lista de endereços eletrônicos 

dos servidores sindicalizados, na qual seguia o convite para participar da pesquisa, com o 

respectivo link para responder ao questionário online.  

O acesso pessoal e direto aos servidores foi evitado para não haver constrangimentos 

diante do estigma social vivenciado pelas pessoas com transtornos mentais e 
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comportamentais, as quais preferem se manter no anonimato quanto à vivência dessa 

realidade (Moreira & Telles, 2008).  

O estudo 1 teve, portanto, o intuito de identificar o perfil epidemiológico e descrever o 

perfil dos servidores públicos participantes da pesquisa em suas características sócio 

profissionais e de saúde psíquica. Esta etapa de coleta durou por volta de cinco meses. 

Vale-se ressaltar que o número amostral não foi atingido devido à dificuldade de 

acesso ao público alvo específico, provavelmente justificada pelo estigma social que envolve 

esse tipo de agravo à saúde, além da própria restrição de acesso aos contatos dos servidores 

atendidos na Diretoria de Atenção à Saúde do servidor (DAS), em vista de resguardar o sigilo 

dos servidores. Além disso, mesmo utilizando diversos recursos de divulgação, a mobilização 

foi insuficiente para atrair o público estimado. Por esse motivo, essa fase foi realizada com 10 

sujeitos, como será exposto em pormenores no Capítulo 5, referente aos Resultados da 

pesquisa. 

 

4.5.2. Coleta de dados do estudo 2  

 

Ao final do questionário aplicado no estudo 1, era proposta a segunda fase do estudo, 

qual seja, a intervenção clínica, para livre adesão dos interessados dentre os que se 

enquadrassem nos critérios de inclusão e para disponibilização de seus contatos para 

agendamento. Dessa forma, o questionário também teve a função de atrair os participantes 

para a interação clínica, já que de outro modo seria inviável obter o contato desse público. Foi 

assim que os interessados puderam deixar seus dados pessoais, e iniciou-se o contato com os 

colaboradores para agendamento da etapa clínica da pesquisa. Dos servidores que afirmaram 

que o trabalho estava associado ao adoecimento psíquico, apenas um não demonstrou 
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interesse em participar da segunda fase da pesquisa. No decorrer de quatro meses, foram 

convidadas sete pessoas para conseguir chegar ao número de quatro participantes.  

O segundo estudo consistiu em entrevistas semiestruturadas com quatro servidores, 

seguidas da abordagem clínica à atividade de trabalho envolvendo dois desses servidores, por 

meio da técnica de entrevista clínica, Instrução ao Sósia (seção 2.3.3). Esta técnica, utilizada 

segundo os pressupostos teórico-metodológicos da clínica da atividade já explicitados, teve a 

função de proporcionar a confrontação e coanálise da atividade dos profissionais em questão 

provocando uma dupla descrição: da situação a ser encontrada pelo sósia; e do 

comportamento adequado que ele deve desempenhar na situação descrita.  

Ao considerar que os dispositivos técnicos que podem ser utilizados numa análise de 

trabalho são diversos e, frequentemente, refeitos no decorrer do processo de pesquisa e 

interação clínica, a presente experimentação nesse campo submeteu a técnica da IaS a 

algumas variações ao longo do percurso, mas manteve-se coerente com a proposição teórica 

assumida, a exemplo de outros pesquisadores da área (Batista & Rabelo, 2013; Brandão, 

2009, 2014; Osório da Silva, 2014; Osório da Silva, Pacheco, & Barros, 2010; Prestes, 2014; 

Silva, 2012).  

Apresenta-se a estilização da técnica de IaS conforme vivenciada com os servidores: 

em um primeiro momento, como sugerido por Brandão (2009), houve uma prévia 

sensibilização antes de propor a realização da instrução ao sósia, propriamente dita. Essa 

etapa de sensibilização foi efetivada por meio de uma entrevista individual semiestruturada, já 

mencionada, em que se possibilitou conhecer de forma mais ampla a realidade da atividade 

desenvolvida pelo trabalhador na instituição, a relação entre essa atividade e o seu 

adoecimento psíquico; a proposição da utilização da técnica de instrução ao sósia e a 

orientação ao trabalhador para que ele mesmo selecionasse uma parte da sua atividade para 

ser foco de análise na entrevista de IaS, agendada para um encontro subsequente. Em um 
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segundo momento, a partir da orientação inicial da tarefa a ser executada pelo instrutor-

trabalhador, a instrução foi realizada pelo servidor ao sósia (psicólogo responsável pela 

interação clínica), utilizando-se os recursos dialógicos que servissem de fomento ao discurso 

do instrutor. Em um momento posterior, de posse da transcrição (realizada pela pesquisadora) 

da entrevista anterior, o servidor era confrontado com trechos de sua fala a fim de que tecesse 

mais comentários acerca do material da instrução e até mesmo, quando necessário, realizava-

se a audição de trechos da gravação. Esse terceiro momento também foi submetido à 

gravação. Ressalta-se que, por se tratarem de servidores ocupantes de cargos distintos no 

âmbito do serviço público, as entrevistas clínicas de IaS precisaram ser realizadas 

individualmente.  

Todos esses recursos subsidiaram a coanálise, numa perspectiva de (re)elaborar a 

experiência e fazer reverberar a premissa de uma experiência vivida sobre uma experiência 

vivida, a ponto de desenvolver a atividade em análise. Ao final do processo de IaS e de 

confrontação, o servidor ainda era indagado em suas impressões quanto à experiência de 

instrução. Com isso, o método de instrução ao sósia configurou-se como um instrumento de 

elaboração das experiências, profissional e de análise do trabalho, sempre numa perspectiva 

histórico-desenvolvimental, característica própria de uma herança vygotskiana. 

 

4.6. Etapas de análise 

  

4.6.1. Procedimentos de análise do estudo 1   

 

Os dados epidemiológicos provenientes do SIAPE Saúde foram repassados já 

tabulados e processados em planilhas geradas pelo referido sistema, os quais só referiam 

resultados descritivos e de tendência central. A unidade responsável pelo sistema na UFRN 
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justificou a impossibilidade de repasse dos dados em seu estado bruto devido à restrição de 

seu acesso destinado à gestão do SIASS no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG). Os dados já consolidados com resultados, tal qual fornecido pelo serviço de saúde 

da UFRN, não foram adequados para a realização de análises estatísticas do tipo cruzamento e 

agrupamento de fontes de informação. Ainda, requisitou-se, ao mencionado órgão gestor da 

Política de Atenção à Saúde do Servidor, dados mais pertinentes para o aprofundamento do 

perfil epidemiológico de saúde psíquica a partir de dados de cada servidor diagnosticado 

com Transtorno Mental e Comportamental (TMC), no período pesquisado. Esses dados 

seriam categorizados e analisados no programa SPSS, tais como: número de afastamentos em 

geral; número de afastamentos por TMC; dias de afastamento; se havia mais de um 

afastamento por TMC; CID-10 registrado e tipo de perícia realizada. Essa realidade 

impossibilitou o emprego de uma estatística analítica mais aprofundada das variáveis, assim 

como a relação entre elas, a ponto de não se conseguir estabelecer, por exemplo, a incidência 

dos TMC a cada ano. Restou ao estudo, o uso da estatística descritiva, relativa e absoluta, 

quanto à prevalência das doenças que mais acometiam os servidores no período pesquisado.  

Por sua vez, os dados decorrentes da Ficha Sócio demográfica, funcional e de saúde 

psíquica foram registrados em um banco de dados montado em suporte informatizado. Esses 

dados foram analisados por meio de ferramentas estatísticas descritivas e de tendência central 

(frequência, porcentagem, média), também por constituírem pequeno número de participantes. 

 

4.6.2. Procedimentos de análise do estudo 2  

O estudo 2 foi composto pelas entrevistas semiestruturadas e abordagem clínica à 

atividade profissional dos servidores públicos. A partir de uma orientação clínico-

interpretativa, as análises desse estudo estiveram perpassadas pelas influências da Clínica da 

Atividade. Dessa forma, entende-se que, tendo sempre o desenvolvimento em perspectiva, 
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essa abordagem se propôs a focar a reorganização funcional do pensamento através da 

interação e do diálogo (Clot, 2010b).  

Para as análises das entrevistas de sensibilização, como foram consideradas as 

entrevistas iniciais semiestruturadas, foram assumidos como principais operadores teóricos as 

razões do impedimento da atividade como propulsoras da experiência de sofrimento e 

adoecimento (Bendassolli, 2011; Clot, 2010b). As seguintes categorias globais para 

considerar uma atividade como impedida foram: a impossibilidade ou dificuldade de realizar 

um trabalho bem feito, ou de discutir acerca dos critérios envolvidos na qualidade do que se 

faz; dificuldade ainda dos indivíduos-trabalhadores se reconhecerem no próprio trabalho 

(Canguilhem, 1990/2009). O referido impedimento referia-se ainda à carência ou ausência de 

recursos para que os sujeitos realizem a atividade conforme sua aspiração, ou ocorrência de 

critérios desarticulados em relação aos anseios dos trabalhadores e em relação aos coletivos 

de trabalho (Bendassolli, 2011; Osório da Silva & Ramminger, 2014). Os discursos foram 

analisados a partir da identificação dessas categorias. 

Quanto às análises das entrevistas de Instrução ao Sósia, atentou-se para as próprias 

análises que os trabalhadores construíram em relação a sua atividade, a partir da experiência 

de exterioridade, provocada pela mencionada técnica. As análises dos trabalhadores 

corresponderam a uma psicologia prática elaborada por eles, não pela pesquisadora/clínica do 

trabalho. Esta última, no papel de sósia desamparado de qualquer conhecimento sobre a 

atividade, se pôs na posição de coadjuvante nas análises do trabalhador, considerado como o 

verdadeiro protagonista da análise.  

Esse tipo de aproximação à atividade e suas respectivas discussões proporcionaram 

todo um conjunto de informações de natureza diferente das informações geradas no primeiro 

estudo, na medida em que a análise do trabalho já é uma atividade e proporcionou acesso ao 

real da atividade dos servidores públicos. Os discursos construídos a partir das análises dos 
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trabalhadores sobre sua atividade laboral foram apreciados de forma a buscar compreender a 

dinâmica dos encadeamentos conversacionais dos quais o pensamento se desenvolve. 

Segundo Clot (2010b), “o encadeamento conversacional [...] mostra a relação entre um 

enunciado e outro, distribuída entre dois interlocutores, podendo ser a origem de um 

acontecimento de pensamento e, portanto, recurso para a análise de um problema” (p. 267). 

Contudo, não se pode perder de vista que, para o desenvolvimento psicológico acontecer, é 

preciso haver um processo de migração funcional dinâmica em relação ao status da atividade 

conversacional de forma que ela passe de fonte para recurso a serviço da transformação de 

uma atividade em outra, tornando-se instrumento dessa última. Assim, o que era objeto do 

discurso torna-se recurso para a transformação do objeto de debate por meio da interação 

dialógica, como exposto na fundamentação teórica da Clínica da Atividade.  

Com esse viés, buscou-se identificar, nos diálogos, pontos indicativos de 

desenvolvimentos possíveis ou impossíveis da atividade, bem como as contribuições de uma 

interação clínica para análise da atividade, por meio do dispositivo da Instrução ao Sósia para 

o campo da Saúde Mental e Trabalho no serviço público federal. 

O foco de análise manteve-se no processo de realização da atividade e no relato do 

trabalhador sobre sua atividade para o sósia, com o intuito de promover a tomada de 

consciência desse sujeito sobre as escolhas selecionadas para realizar sua atividade, bem 

como a descoberta de que poderia realizá-la por outros caminhos (Brandão, 2009).  

Conforme a proposição de Clot, ao concluir sua obra Trabalho e Poder de Agir 

(2010b), como artifício para visualização das instâncias do desenvolvimento do ofício na 

atividade, investigou-se nos discursos a relação dialética entre a atividade e o ofício. Nas 

palavras de Clot, ao identificar as características da atividade dos trabalhadores em sua 

relação com as quatro dimensões do ofício (impessoal, interpessoal, transpessoal e pessoal), 

reencontram-se, senão, “os mecanismos, quase sempre, invisíveis do desenvolvimento do 
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ofício na atividade” (p. 294). Cada um, ao desenvolver seu modo de ação diante dos 

imprevistos do real do trabalho, expressos em cada argumentação, tentou colocar em relação 

as dimensões do ofício: o exercício pessoal da atividade, a atividade com os colegas, as regras 

prescritas e as regras implícitas no histórico coletivo (Brandão, 2014; Clot, 2010b).  

Como exposto na fundamentação teórica dessa dissertação (2.3.3), longe de 

simplesmente redescobrir a ação, vivida no passado, modifica-se o desdobramento da ação, 

revivida no presente, e que pertence então simultaneamente a dois contextos. Segundo Clot 

(2007), este duplo pertencimento reenvia a ação a dois sistemas de atividades diferentes, o 

que é decisivo para dar ao sujeito o espaço de elaboração e a oportunidade de descobrir o real 

de sua atividade dentre inúmeros desenvolvimentos possíveis da ação. Em pormenores, as 

ações simultâneas que o trabalhador tem que desenvolver referem-se ao contexto da análise 

(experiência vivida) e ao contexto do trabalho (de uma experiência vivida). 

Essa mesma implicação simultânea em contextos distintos, mas pertencentes a um 

mesmo continnum, refere-se também à postura do psicólogo atuante nas Clínicas do Trabalho, 

em nosso caso a Clínica da Atividade. Similarmente, a postura do psicólogo também muda, 

na medida em que ele não é um mero aplicador de um saber prévio, ou conhecedor de um 

método “para aplicar” em situações da realidade social do trabalho. Esse profissional acederá, 

em nossa análise, ao nível de pesquisador do cotidiano, onde os problemas da prática é que o 

movem em seu empreendimento científico. Nisso consistem as bases das clínicas do trabalho 

em que o psicólogo assume uma postura ético-política tanto diante de um contexto de 

problematização quanto de um contexto de aplicação. Assim, reafirma-se a importância da 

pesquisa como uma prática investigativa, problematizadora e crítica (Bendassolli & Gondim, 

2014).   

É desse modo que a análise dos dados aqui proposta é fundamentalmente clínica, cuja 

especificidade remete ao campo da singularidade, dada duplamente, pelo próprio objeto, 
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estudo intensivo de casos individuais; e pela interação entre o objeto e o analista. Esse aspecto 

é ressaltado por Clot e Léplat (2005, citado por Clot, 2010b) em que o desenvolvimento do 

método clínico faz-se integrando sempre o papel do analista na situação estudada. 

Resumidamente, essas são as bases para a análise clínica do trabalho: o psicólogo-pesquisador 

integrando um mesmo personagem, minimizando assim a sua distância em relação aos 

sujeitos; e o trabalhador, possuidor de um saber prático decisivo no processo de co-construção 

de novos conhecimentos e novas formas de analisar e resolver os problemas práticos que o 

aflige, como protagonista e destinatário de todo o conhecimento produzido (Bendassolli & 

Gondim, 2014).   

A pesquisa em pauta afiliou-se a esse particular projeto de cientificidade que considera 

o psicólogo-pesquisador e o trabalhador-pesquisado como sujeitos do processo de produção 

de conhecimento, tanto na “coleta” dos dados quanto nas análises dos mesmos. A presente 

dissertação desenvolverá maiores considerações sobre essa interação no Capítulo seguinte, no 

qual evidenciará, para além dos dados quantitativos-descritivos, esse contexto intersubjetivo 

propulsor da transformação e da potencialização do agir dos sujeitos pesquisados. 
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5. Resultados 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados tomando por base os objetivos 

propostos. Os dados obtidos na pesquisa são aqui expostos e analisados no contexto de dois 

estudos: descritivo-frequencial e clínico. A abordagem descritiva-frequencial foi baseada na 

coleta de informações a partir de fontes de dados epidemiológicos registrados pelo serviço de 

saúde vinculado à instituição participante e da ficha sócio demográfica, funcional e de saúde 

psíquica. A etapa clínica fundamentou-se na abordagem de análise da atividade de trabalho. 

Tais etapas de análise serão abordadas nos tópicos a seguir. 

 

5.1. Análise frequencial-descritiva do Estudo 1 

 

5.1.1. Perfil epidemiológico 

 

Foram analisados resultados de 15 planilhas provenientes do banco de dados do SIAPE-

Saúde conforme explicitado no capítulo anterior, segundo as variáveis de análise que serão 

descritas. 

A partir do levantamento de dados secundários registrados no sistema de vigilância 

epidemiológica utilizado pelo serviço público federal, denominado SIAPE – Saúde, foi 

possível obter as frequências absolutas e relativas quanto à prevalência de morbidade das 

doenças nos anos pesquisados (2012 a 2014) que culminaram em afastamento do trabalho na 

UFRN. 

Vale-se ressaltar que, de um modo geral, há diversos tipos de afastamentos por motivo 

de saúde (Brasil, 1990), os quais são registrados no referido sistema dentre as seguintes 

opções: licença para tratamento de saúde, licença por acidente em serviço, licença por motivo 

de doença em pessoa da família (com ou sem remuneração), licença para tratamento de saúde 
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do contribuinte do Regime Geral de Previdência Social, licença gestante e licença para 

tratamento de saúde inferior a 15 dias.  

Inicialmente, apresentaremos os dados referentes aos afastamentos, em geral, por 

motivo de saúde. Em seguida, serão destacados os dados respectivos à Licença para 

Tratamento de Saúde, visto que se refere ao afastamento do servidor para tratamento da 

própria saúde, no qual se circunscreve a presente pesquisa. Sob essa mesma justificativa, a 

ênfase na análise corresponderá à prevalência dos transtornos mentais e comportamentais, em 

comparação às demais doenças. 

No período pesquisado, uma média de 1.839 servidores se afastou do trabalho por 

diversas doenças, sendo que o ano de 2013 foi demarcado por uma maior morbidade entre os 

servidores, correspondendo ao adoecimento de 1.977 deles. No que diz respeito à variável 

faixa etária, no triênio pesquisado, destaca-se o prevalente afastamento dos servidores que 

têm entre 51 a 60 anos de idade. Para exemplificar, no ano de 2013, 784 servidores dessa 

faixa etária estiveram afastados, o equivalente a 39,6%; seguidos dos 426 servidores da faixa 

etária entre 41 a 50 anos, correspondendo a 21,5%; e, em seguida, 282 servidores que tinham 

mais de 60 anos se afastaram do trabalho nesse mesmo ano, ou seja, o equivalente a 14,2%. 

Essa distribuição da morbidade quanto à faixa etária, nos anos pesquisados, pode ser 

visualizada no gráfico abaixo: 
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Figura 1. Gráfico que apresenta a quantidade de servidores afastados por faixa etária 

 

O quadro de pessoal de servidores ativos registrado em julho de 2014 no Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH (UFRN, 2014) é de 5.481 pessoas, 

dentre os quais 33,5% se afastaram de suas atividades laborais no triênio estudado. Quanto à 

faixa etária de maior prevalência nesses afastamentos, deve-se levar em consideração que 

segundo informações preliminares, também provenientes do SIGRH, a grande maioria dos 

servidores ativos da instituição está nessa faixa etária, o que pode justificar a proporção 

majoritária de afastamento referida. 

Ao analisar a variável dos afastamentos por CID (Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas relacionados com a saúde) em relação à variável sexo, consta que os 

servidores do sexo feminino se afastaram do trabalho por questões de saúde com maior 

frequência do que os servidores do sexo masculino. Baseando-se em recentes achados da 

pesquisa de Campelo (2015) sobre o total de afastamentos do trabalho entre os servidores da 

UFRN, no período de janeiro de 2010 a junho de 2014, observou-se que 23% foram 

relacionados aos transtornos mentais e comportamentais (TMC) - (CID F), 20% das 

ocorrências de afastamento foram atribuídas às doenças do sistema osteomuscular (CID M) e 
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9% envolviam as doenças do aparelho respiratório (CID J). A partir dessas informações 

preliminares, buscou-se analisar na presente pesquisa a prevalência dessas doenças em relação 

ao sexo dos servidores. Constatou-se que, na atual pesquisa, a prevalência dos transtornos 

mentais e comportamentais é predominante quanto aos afastamentos do trabalho para o sexo 

feminino, correspondendo a 17% no ano de 2012, 24,4% em 2013 e 24,7% no ano de 2014. 

Enquanto que, para os servidores do sexo masculino, as enfermidades predominantes dentre 

os motivos de afastamento referem-se às do sistema osteomuscular, especialmente nos anos 

de 2013 e 2014, correspondendo a 22,1% e 23,2%, respectivamente.  

Desse modo, percebeu-se que a maior prevalência dos afastamentos em geral 

ocasionados pelos TMC (21,3%, 19,9% e 21,4%, a cada ano pesquisado) em comparação aos 

motivados por doenças osteomusculares (18,3%, 15,9% e 19%, a cada ano pesquisado), pode-

se referir à maior frequência de afastamento dos servidores do sexo feminino que, porventura, 

também apresentam a maior frequência de afastamento por TMC, elevando dessa maneira a 

frequência geral dos afastamentos por essa morbidade. Como pode ser depreendido das 

tabelas a seguir: 

 

Tabela 1 

Caracterização dos afastamentos por CID, segundo o sexo, no ano de 2012 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Siape Saúde, 2015 (UFRN – Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014) 

Afastamentos por CID 
2012 - 
nServidores 

2012 - 
nAfastamentos 2012 - %Afast 

Masculino 292 405 100% 

Total cid – F 60 89 23,8 

Total cid – M 49 71   

Total cid – J 30 34   

Feminino 563 724 100% 

Total cid - F 98 152 17 

Total cid - M 111 136   

Total cid - J 92 97   
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Tabela 2 

Caracterização dos afastamentos por CID, segundo o sexo, nos anos de 2013 e 2014 

 

2013 - nServ 2013 - nAfast 2013 - %Afast 2014 -nServ 2014 - nAfast 2014 - %Afast 

Masculino329 493 100% 320 414 100% 

Total F - 42 62 17,7 Total F - 42 62 14,9 

Total M -74 87 22,1 Total M -74 96 23,2 

Total J - 39 42   Total J - 38 42 
 Feminino-637 817 100% 638 810 100% 

Total F – 132 199 24,4 Total F – 146 200 24,7 

Total M – 98 122   Total M – 106 137 
 Total J – 87 102   Total J – 82 94 
 Fonte: Siape Saúde, 2015 (UFRN – Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014). 

  

 Diante do exposto, podem-se comparar essas atuais características de morbidade na 

UFRN com um levantamento de dados realizado por Silva e Siqueira (2003) há mais de dez 

anos. Nessa época, os pesquisadores assinalaram que as doenças do aparelho circulatório 

tinham a maior prevalência entre os servidores da instituição. Os TMC constituíam apenas a 

quinta causa de morbidade geral, sendo a quarta causa entre as mulheres e a quinta entre os 

homens. Essas mudanças epidemiológicas, quanto à morbidade e prevalência de determinadas 

queixas podem ser explicadas pela determinação histórica dos processos de saúde/doença e 

seus vínculos com as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores (Grisci, 1999; 

Jacques, 2003; Rodrigues & Bellini, 2010). 

 Feitas as considerações sobre os dados gerais dos afastamentos dos servidores da 

UFRN, a análise se deterá sobre as Licenças para Tratamento de Saúde - LTS, as quais 

correspondem ao tipo de afastamento do trabalho do público alvo da pesquisa.  

 No ano de 2012, foram concedidas 1.324 LTS, das quais 19,3% correspondiam às 

doenças do sistema osteomuscular (CID M), 12% às doenças do aparelho respiratório (CID J), 

11,8% aos TMC (CID F), 8,4% às doenças do aparelho circulatório (CID I) e 6,7% 
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correspondente aos fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de 

saúde (CID Z). Estes últimos, por não se configurarem como enfermidade em si, não serão 

considerados para a análise.  

 No ano de 2013, foram concedidas 1.578 LTS, sendo que 20,6% referem-se ao grupo 

de doenças classificadas pelo CID M, 13,2% aos TMC, 11% às doenças classificadas pelo 

CID J, 6,8% dos afastamentos correspondem ao CID I e outros 6,8% correspondem às 

doenças do olho, do ouvido e da apófise mastoide (CID H).  

 No ano de 2014, foram concedidas 1.375 LTS, que correspondem a 19,6% proveniente 

das doenças do CID M, 12,8%, referentes aos TMC, 11,2 % advindas das doenças 

classificadas com o CID J, 7,3% condizentes a lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas (CID S) e 7,2% referente a questões ligadas à gravidez, 

parto e puerpério (CID O). Essas distribuições podem ser visualizadas nos gráficos a seguir: 
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Figura 2. Gráficos que apresentam as frequências de LTS concedidas por grupo da CID-10 

 

 A partir desses resultados, constatou-se que os principais agravos que levaram os 

servidores (docentes e técnicos) da instituição a se afastarem do trabalho por licença para 

tratamento da própria saúde, estão relacionados, em primeiro lugar, às doenças 

osteomusculares, seguidas pelos transtornos de natureza psíquica e comportamental e, em 

terceiro lugar, as doenças do aparelho respiratório. Juntas essas doenças representam mais de 

40% das ocorrências de LTS concedidas aos servidores da UFRN no triênio analisado. O 

gráfico abaixo representa a magnitude da morbidade de cada doença por ano: 

 

Legenda: 

Grupo A: Algumas doenças infecciosas e parasitárias                       Grupo N: Doenças do aparelho geniturinário 

Grupo F: Transtornos mentais e comportamentais                           Grupo O: Gravidez, parto e puerpério 

Grupo H: Doenças do olho e anexos, doenças do ouvido                  Grupo S: Lesões, envenenamento e algumas outras 

Grupo I: Doenças do aparelho circulatório                                          consequências de causas externas 

Grupo J: Doenças do aparelho respiratório                                      Grupo Z: Fatores que influenciam o estado de saúde e o                                           

Grupo K: Doenças do aparelho digestivo                                             contato com os serviços de saúde 

Grupo M: Doenças do sistema osteomuscular e 

 do tecido conjuntivo 
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Figura 3. Gráfico que apresenta as frequências absolutas de LTS pela prevalência de 

morbidade 

 

Devido à especificidade das LTS, a morbidade mais prevalente nesse tipo de 

afastamento, referente ao CID M, não retratou a relação demonstrada nas tabelas 1 e 2 que 

apresentam os dados gerais de afastamento na UFRN, os quais ressaltam a prevalência dos 

TMC. Essa prevalência das doenças da CID F, entre as principais causas de afastamento do 

trabalho, é corroborada pela literatura da área de Saúde Mental & Trabalho (Baião & Cunha, 

2013; Campos, 2006; Gasparini, Barreto, & Assunção, 2005; Kamimura & Tavares, 2012; 

Noro & Kirchhof, 2004), como exposto no Capítulo de fundamentação teórica, em outras 

pesquisas realizadas na UFRN (Campelo, 2015; Silva, 2009) e em outra universidade pública 

(Marques, Martins, & Sobrinho, 2011). De antemão ressalta-se, ainda, que segundo o sistema 

de vigilância em saúde utilizado pela UFRN não há registro de casos de doenças mentais 

relacionados ao trabalho ou acidentes de trabalho provocados pelos TMC. Essa lacuna pode 

apontar a dificuldade recorrente dos serviços de saúde em estabelecer o referido nexo causal 

0 500 1.000 1.500 2.000

total

cid J

cid F

cid M

total cid J cid F cid M

ano 2014 1.375 154 176 269

ano 2013 1.578 173 208 326

ano 2012 1.324 159 157 256

Licença para Tratamento de Saúde
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entre o trabalho e a ocorrência de TMC, conforme expresso na fundamentação teórica 

(Paparelli et al., 2011; Todeschini & Codo, 2014). 

Dadas as novas formas de organização do trabalho na atualidade e suas repercussões 

sobre a subjetividade e saúde psíquica do trabalhador, a partir das considerações iniciais 

expostas nessa dissertação e dos dados epidemiológicos ressaltados nessa seção, interessa-se 

por investigar essa prevalência dos transtornos mentais e comportamentais em sua possível 

relação com o contexto de trabalho, mas lançando luz a essa problemática por um viés clínico. 

Portanto, para fins do objetivo principal da pesquisa que ensejou essa dissertação, os 

resultados epidemiológicos são assumidos como ponto de partida e contexto no qual a ação 

clínica proposta pôde ser justificada.  

Assim, não se teve a intenção de uma análise exaustiva de tantos outros aspectos 

epidemiológicos que poderia se pretender como o estudo das variáveis que influenciam esses 

adoecimentos, a exemplo de outros pesquisadores (Brito, 2014; Campelo, 2015; Cunha, 2008; 

Oliveira, Baldaçara, & Maia, 2015; Silva Júnior, 2012). De tal modo, mantém-se a 

perspectiva dessa pesquisa em apontar uma possibilidade de ação mais eficaz diante da grande 

prevalência dos TMC, relacionados ao contexto laboral, como demanda posta ao psicólogo do 

trabalho na atualidade. Esse questionamento será retomado na seção referente ao estudo 

qualitativo dessa dissertação. Por ora, parte-se desse macro panorama epidemiológico para 

alcançar o público alvo da pesquisa por meio da descrição sócio demográfica, funcional e de 

saúde psíquica dos participantes. 

 

5.1.2. Descrição sócio demográfica, funcional e de saúde psíquica 

 

 Um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa, a Ficha sócio demográfica, 

funcional e de saúde psíquica, foi disponibilizada como questionário na internet (online) e 
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serviu tanto para ter acesso ao público alvo da pesquisa, quanto para convidá-los a participar 

da análise clínica da atividade, para a qual os candidatos foram selecionados a posteriori. 

Inicialmente, não se dispunha de seus dados pessoais e de contatos, devido ao impedimento 

administrativo corrente de cuidado de natureza ética. Assim, fez-se necessário implementar 

essa forma de divulgação da pesquisa por meio da rede de computadores (web), com o intuito 

de obter engajamento de participantes.  

Trinta e nove pessoas demonstraram interesse em responder à pesquisa, porém apenas 

dez preencheram o questionário online em sua totalidade quanto aos dados sócio 

demográficos, funcionais e de saúde psíquica. Os demais 29 servidores públicos (docentes e 

técnico-administrativos), que responderam parcialmente o questionário online, deixaram em 

branco as questões que diziam respeito à saúde psíquica e Licença para Tratamento de Saúde 

devido à ocorrência de adoecimento psíquico, justamente um dos aspectos centrais da 

pesquisa. Avaliou-se que esses respondentes podem não se ter dado conta previamente para o 

fato de que havia alguns critérios específicos de participação, notadamente, aquele expresso 

no próprio título do questionário, ou seja, “Servidores da UFRN que estiveram em Licença 

para Tratamento de Saúde por adoecimentos psíquicos” e, em pormenores, na descrição do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O preenchimento incompleto do questionário 

desses servidores prejudicou o pleno aproveitamento dos seus protocolos como participantes 

da pesquisa. Tais dados foram completados, contudo, por dados oriundos de fontes 

documentais do SIAPE-Saúde, aqui igualmente compilados e apresentados anteriormente.  

Os dez questionários obtidos, apesar de não constituírem amostra propriamente dita da 

população estudada, tendo em vista o baixo efetivo, evidenciaram predominância total de 

servidores técnico-administrativos (100%). Em sua maioria, os participantes foram do sexo 

feminino (70%); pertencentes à faixa etária entre 51 a 60 anos (50%); casados ou em união 

estável (50%); com nível superior de escolaridade, com especialização (60%); de diversos 



73 
 

cargos, cuja exigência de instrução é o nível superior ou médio/técnico (conforme tabela 3); 

possuem vínculo empregatício apenas com a UFRN (90%), com prestação de 40h semanais 

de trabalho na instituição (80%), há 19 anos, em média. Quanto aos aspectos relacionados à 

saúde psíquica, os respondentes referiram o ano de 2014 (60%) como o último ano em que 

estiveram em Licença para Tratamento da própria saúde devido a algum adoecimento 

psíquico, tendo se afastado do trabalho o equivalente a 36 dias, em média. Além disso, 70% 

dos participantes fez uso de medicamento psiquiátrico e 90% afirmou que o trabalho 

provocou ou agravou o seu adoecimento psíquico no mencionado período.  

Este dado referente à relação entre o trabalho e o adoecimento psíquico foi obtido por 

meio da última pergunta do questionário: “Você considera que a sua atividade de trabalho 

na UFRN provocou ou agravou o seu adoecimento psíquico no referido período?” Essa 

questão foi elaborada estrategicamente a partir das orientações expressas no Manual das 

Doenças Relacionadas ao Trabalho (Brasil, 2001), mencionado na fundamentação teórica 

(seção 2.1). O manual considera que os transtornos mentais e comportamentais encontram-se 

classificados em sua relação com o trabalho segundo a Classificação de Schilling, a qual 

aponta para o trabalho como fator contributivo para a ocorrência da doença ou provocador de 

um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida. Portanto, a seleção do público 

alvo deu-se a partir da resposta dos participantes a essa problemática, visto que o sistema de 

vigilância à saúde do servidor não apontara previamente essa relação, o que dificultaria o 

acesso aos servidores, de outro modo.  

 

Tabela 3:  Distribuição dos cargos dos servidores públicos participantes da pesquisa 
 

Cargo Frequência % % Válido % Acumulado 

 

Técnico em assuntos 

educacionais 
1 10,0 10,0 10,0 

Diagramador / Ilustrador 1 10,0 10,0 20,0 
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Jornalista 1 10,0 10,0 30,0 

Enfermeiro 1 10,0 10,0 40,0 

Auxiliar de Enfermagem 3 30,0 30,0 70,0 

Editor de Publicações 1 10,0 10,0 80,0 

Assistente Social 1 10,0 10,0 90,0 

Auxiliar de Laboratório 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

Tendo em vista o foco da presente pesquisa na relação entre o trabalho e o 

adoecimento psíquico, a escolha de respondentes para participação nas entrevistas restringiu-

se a esses servidores que consideraram que o seu adoecimento psíquico esteve relacionado ao 

trabalho. Dos nove servidores que assinalaram essa relação, apenas um não demonstrou 

interesse em participar da segunda etapa da pesquisa que consistiu em entrevistas presenciais 

com o intuito de uma análise clínica do trabalho. A partir dessa sondagem ao final do 

questionário online, os participantes (exceto um) informaram seus números de telefone e e-

mail.  Desse modo, foram disponibilizados contatos de sete pessoas, com as quais se 

comunicou via correio eletrônico com vistas à participação na etapa qualitativa da pesquisa. 

Foi então realizado o agendamento da entrevista por correio eletrônico e/ou contato telefônico 

com os servidores que expressaram interesse e disponibilidade ao serem contatadas.   

 

5.2. Estudo Qualitativo 

 

“A intervenção é um tempo de ação e, simultaneamente, um tempo de 

produção de material para a pesquisa. A pesquisa propriamente se faz sobre 

os traços da intervenção” (Miossec & Clot, 2011, p. 351, citado por 

Brandão, 2014). 

 

 Esse bloco de discussões propõe apreender essa nova clínica, do trabalho, que assume 

um estatuto desenvolvimental da atividade, segundo princípios vygotskianos que norteiam a 
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Clínica da Atividade (seção 2.3). Inicialmente, realizou-se uma interação clínica que teve 

como objetivo ajudar aos servidores públicos a promover o desenvolvimento de suas 

atividades, mesmo sob as marcas do sofrimento psíquico no trabalho. Dessa interação, em que 

se colocou a atividade em movimento por meio das trocas dialógicas, é que se possibilitou a 

pesquisa ao buscar identificar nesses diálogos os pontos de desenvolvimentos (im)possíveis 

da atividade. 

Essa parte do estudo consiste na ênfase da pesquisa em proporcionar aos participantes 

a vivência de uma análise clínica da atividade laboral como recurso de ação em Psicologia do 

Trabalho no contexto do serviço público federal.  Tal tipo de estudo, por outro lado, 

proporcionou informações acerca da atividade de trabalho que se acrescentam e 

contextualizam dados oriundos de análise frequencial-descritiva.  

Entrevistas clínicas foram realizadas com 4 (quatro) servidores técnico-administrativos 

dos seguintes cargos: técnico em assuntos educacionais, jornalista, editor de publicações e 

auxiliar de enfermagem. Foram realizadas 8 (oito) entrevistas no total, das quais 4 

corresponderam a entrevistas semiestruturadas, sobre o histórico ocupacional e de saúde 

psíquica desses quatro servidores públicos. As demais entrevistas referiram-se ao processo de 

análise clínica da atividade laboral, o correspondente a 2 Entrevistas de Instrução ao Sósia 

(IaS) e 2 Entrevistas de confrontação, com dois desses servidores, do cargo de jornalista e de 

editor de publicações. A técnica de IaS não foi realizada com os demais servidores técnico-

administrativos devido ao fato desses participantes não terem demonstrado aceitação em 

participar desta técnica.  

A apresentação das análises qualitativas fará uso de códigos e siglas destinadas a 

proteger a identidade dos participantes, bem como indicar marcadores que facilitem a 

compreensão dos trechos e enunciados do material discursivo. O quadro abaixo resume a 

codificação adotada:  
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Tabela 4  

Sistema de codificação utilizado na transcrição e análise do corpus discursivo  

 

  

Segue abaixo uma breve descrição de cada um dos quatro participantes: 

 TAE – Técnica em Assuntos Educacionais, servidora do sexo feminino, referiu 

se sentir subutilizada na unidade de trabalho na qual está lotada 

funcionalmente. Este fator, segundo ela, provocou seu adoecimento psíquico 

no trabalho. Para melhor descrevê-la, segue um trecho de sua fala: 

 

Então essa foi a minha função sempre na UFRN.... No apoio pedagógico 

aos cursos, na elaboração de material didático, no apoio em sala de aula, 

pra os instrutores e apoio pra os servidores na realização do curso. Depois 

eu fui pro movimento sindical, onde minha luta também continua sendo 

maior ... eu fiquei afastada do meu setor por um período, uns quatro anos 

Códigos  Significados  

TAE Técnica em Assuntos Educacionais  

J Jornalista 

EP Editor de Publicações  

AE Auxiliar de Enfermagem 

P Pesquisadora 

... Recorte do enunciado discursivo da 

entrevista 

Informação entre colchetes Esclarecimentos adicionais para melhor 

compreensão do discurso 

Trecho em negrito Destaque na fala dos participantes 
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acho que foi. E fiquei fazendo trabalho lá fora, na entidade sindical e 

retornei. Retornei para uma realidade que não era mais a minha, tudo tinha 

mudado. Então eu voltei pra um setor que estava em conflito, então 

dificilmente as coisas eram compartilhadas, dialogadas comigo. Então eu 

me senti muito isolada. E de certa forma quando você se sente isolada, você 

se sente... inútil. 

 

 

 J – Jornalista, servidora do sexo feminino, expressou recorrentemente a falta de 

condições laborais, de apoio dos colegas e da chefia, além do caráter exigente 

por si só da sua atividade laboral como fatores relacionados ao seu 

adoecimento psíquico. Em suas palavras, segue a descrição do que vivenciou: 

 

O ambiente de trabalho era muito estressante e eu também não tive um bom 

acolhimento dos colegas. Então, como me colocaram numa função de maior 

destaque, os colegas criaram uma barreira para o meu trabalho e eu acabei 

ficando isolada dentro do setor e sofri vários tipos de agressão, agressão 

verbal dos colegas. Apesar de ser um cargo de chefia, eu não ganhava nada 

a mais por isso, tinha até mais trabalho do que os outros, mas às vezes 

achavam que era uma função de premiação e se eu estava lá eu não 

merecia estar naquele lugar, eu não deveria, porque eles eram mais 

antigos. 

 

 EP – Editor de Publicações, servidor do sexo masculino, considerou que o seu 

trabalhou agravou o seu adoecimento psíquico, devido à forma como ele se 

relacionava com a sua atividade laboral, a qual era a instância centralizadora da 

sua vida. A seguir, apresenta-se, em suas palavras, o seu fazer e a sua visão do 

trabalho na instituição: 
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Esse campo da editoração é bem restrito, não é todo mundo que se sente à 

vontade, não é todo jornalista que tem esse conhecimento.... Eu gosto do 

trabalho, só não gosto como ele funciona. Eu também não gosto da 

estrutura da...como eu vou chamar...da forma como funciona o serviço 

público. Acho muito deficiente, muito moroso. Tem um amigo meu que 

brinca assim: enquanto lá fora, lá fora é o privado, tudo é pra antes de 

ontem, no serviço público é pra depois de amanhã. Não tem uma pressa, 

não tem... E assim acho que a editora, particularmente, ela funciona meio 

como uma empresa, ela presta serviço pra publicação de livros, pra 

professores e alunos de pós-graduação, e ela é muito cobrada por essas 

publicações. Só que a produção da gente, não é como uma produção 

normal, de uma editora comercial. Ela tem todos os entraves do serviço 

público...é uma coisinha que quebrou, que tem que fazer uma licitação, 

esperar dois, três meses. Aí quando ganha uma licitação, é cancelada, volta 

do zero, é muito complicado. Com o tempo a gente vai tentando se 

acostumar, tentando lidar com esses problemas, não é uma coisa fácil, 

não. 

 

 AE – Auxiliar de Enfermagem, servidor do sexo masculino, descreveu-se 

insatisfeito com a forma que a gestão trata diferentemente os servidores e a 

frequente imposição de obstáculos às mudanças no contexto de trabalho, por 

isso, ele considerou que o seu sofrimento psíquico no trabalho estava 

relacionado a esse modo de funcionamento, como expressa a seguir:  

 

Porque olha só, você trabalha para um departamento e o departamento diz 

que o tratamento é igual, mas não é igual. Se fosse igual, todos teriam os 

mesmos direitos e os mesmo deveres e aqui quem tem mais direito é quem 

menos trabalha. Isso me deixa um pouco chateado. Não sei se é pela 

política da universidade em si, quando você está perto de se aposentar você 

perde seu valor. E quando você perde o seu valor dentro da instituição é 

difícil você se reencontrar. E isso pesa muito em termos profissional e 

desestimula o que você vai fazer daqui para a frente.... O meu problema é a 
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diferença de tratamento para certos funcionários. Isso me irrita bastante. 

Acho que isso vem da própria falta de capacidade de gerência dentro da 

instituição. Acho se esses abusos, se essas diferenças, essas cobranças não 

existissem, não existiria esse conflito interno entre as classes e dentro das 

próprias classes [docentes e técnico-administrativos]... essas cobranças, 

principalmente esse tratamento diferenciado que tem na universidade. A 

universidade ela é muito desigual. Dentro do muro da universidade, você 

vai ouvir histórias e mais histórias de perseguição...porque se você tenta 

fazer o seu correto e o outro também não fazer, você é o diferente... e se 

você é diferente, você paga um preço muito alto por querer fazer a coisa 

certinha. Ou você se adapta à universidade ou você fica doente por não se 

adaptar à universidade, porque a universidade, a UFRN é muito desigual. 

 

 

Feitas as devidas apresentações dos casos a serem analisados, cabe aqui ressaltar o 

interesse de se fazer apelo a ferramentas metodológicas condizentes com o quadro teórico da 

Clínica da Atividade, já apresentado na seção 2.3 (cf. Brandão, 2014; Clot, 2010b; Prestes, 

2014; Silva, 2012; Simonet, 2009). Isto posto, uma das categorias teóricas de análise para a 

discussão da relação entre trabalho e saúde psíquica refere-se ao conceito de atividade 

impedida ou contrariada, definida por Yves Clot (2010b) em termos de impedimento 

experimentado pelo indivíduo no confronto com os riscos, desafios, enfim, as demandas do 

real da atividade (definido anteriormente na seção 2.3). Parte-se aqui do pressuposto teórico 

segundo o qual o sofrimento subjetivo relacionado à atividade de trabalho está, por sua vez, 

relacionado à vivência de impedimento da atividade. Sucintamente, tal impedimento pode 

assumir a feição da impossibilidade ou dificuldade de realizar um trabalho bem feito, ou de 

discutir acerca dos critérios envolvidos na qualidade do que se faz; dificuldade ainda dos 

indivíduos-trabalhadores se reconhecerem no próprio trabalho (Canguilhem, 1990/2009). O 

referido sofrimento vincula-se ainda à carência ou ausência de recursos para que os sujeitos 

realizem a atividade conforme sua aspiração, ou ocorrência de critérios desarticulados em 
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relação aos anseios dos trabalhadores e dos coletivos de trabalho (Bendassolli, 2011; Osório 

da Silva & Ramminger, 2014). 

Nessa direção, apresentam-se as razões de impedimento da atividade a partir do 

discurso dos trabalhadores acerca dessa atividade, no contexto de determinadas ferramentas 

metodológicas. Na fala da Técnica em Assuntos Educacionais, são notórias as repercussões da 

impossibilidade de discutir a qualidade do seu trabalho, o que produz um sentimento de 

insignificância para essa servidora, pois, ao ocorrer uma ruptura entre os seus planos, desejos, 

aspirações e aquilo que ela é obrigada a realizar, a sua atividade se torna vazia de sentido. 

 

Fiquei lá fazendo algumas atividades que não diziam respeito às minhas 

funções, sempre falava que não me cabia fazer, me colocar em desvio de 

função, ... na minha avaliação eu posso ajudar, mas estar fazendo um 

serviço de assistente de administração não é da competência de um técnico 

de assuntos educacionais... Então era isso que esperavam de mim, que eu 

fosse fazer o serviço de um assistente em administração. Justamente porque 

o que era da competência dos técnicos de assuntos educacionais quem 

estava fazendo eram os assistentes em administração, que não eram 

formados naquela área. Tá entendendo como é? Isso fez que, de certa 

forma, eu adoecesse porque se você está num setor que a própria chefia não 

sabe quais são as suas funções e diz assim: „”o trabalho aqui é em equipe e 

todo mundo analisa processo”.... pelos questionamentos você já começa a 

ser escanteada, porque as pessoas veem que você tem uma visão diferente, 

que você questiona e você não é feito pra questionar. Você só entra na 

situação se você fizer a coisa de forma tecnicista, de forma mecânica como 

se tivesse até empurrando um parafuso e não pensasse (TAE). 

 

Dessa forma, o adoecimento vinculado à atividade de trabalho se instala quando tal 

atividade se distancia das iniciativas do sujeito, e esse passa a não se reconhecer no próprio 

trabalho, como expressa o Editor de publicações: 
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Eu acho assim que... a forma, talvez assim como a coisa é trabalhada 

dentro da universidade ela não é interessante, não é uma forma criativa, 

pelo contrário, é um sistema que poda a criatividade, poda a inovação. Eu 

acho que eu não gosto disso, eu não gosto assim da ideia de editora de 

produzir como fábrica, de produzir, produzir, produzir. Eu gosto da ideia 

de ir trabalhando com cuidado, produzir de fato a absorver e sentir aquele 

produto, pensar aquele produto (EP). 

 

O impedimento da atividade de trabalho mostra-se patógeno igualmente por 

desarticular os coletivos de trabalho, tornando-os mera coleção de indivíduos expostos ao 

isolamento (Clot, 2010b): 

Eu disse: ah, não tem matéria hoje não. “E por que ninguém tá fazendo 

matéria, J?”. “Problema lá...pergunte aos pauteiros lá”. Porque a redação 

era cheia de gente, mas não tinha matéria feita.... Olhe, se der muito 

errado, você tem uma explicação pra dar. Boicote, é o boicote dos colegas. 

Teve um dia que estava sem jeito, teve um dia sem jeito que o jornal foi ao 

ar com menos tempo e aí o diretor veio cobrar de mim porque o jornal tinha 

sido curto...aí poxa... né? Os outros boicotam, não fazem o trabalho e você 

tem que responder por quê o jornal foi mais curto? ... desde o começo tinha 

sido falado sobre o boicote, mas o diretor não fez nada, porque ele não 

queria se meter na história, pra não haver um desgaste pessoal dele. Então 

ele deixou a coisa correr pra resolver por si só. Só que isso acabou 

causando um desgaste emocional muito grande em mim porque era eu que 

levava pancada todos os dias e como a direção era omissa, eu me senti sem 

um salva-vidas. Foi por isso que eu adoeci, logo no primeiro semestre que 

estava lá, eu adoeci (J). 

 

 O impedimento da atividade é demarcado ainda pela falta de espaços coletivos para 

discussão acerca dos critérios e das condições de um trabalho bem feito, o que culmina no 

sofrimento no trabalho:  
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No departamento há as reuniões mensais, em que são discutidos o que o 

departamento vai fazer naquele mês. Então é mais informes administrativos. 

Mas discussões de como está o ambiente de trabalho, não. Diálogo, só se 

tiver alguma pendência e o diretor chama ou então leva para a ouvidoria, 

lá se discute e acabou.... Você fica impotente com as coisas que acontecem 

e você não pode mudar.... O tratamento com o humano, a diferença ela pesa 

muito, ela machuca, ela fere e a cicatriz demora a aparecer. E você precisa 

fazer um esforço muita grande para você não adoecer (AE). 

 

 Assim, se não há espaço para discutir os impasses do cotidiano, há menos ainda para 

as necessidades e variabilidades do trabalho. A partir daí, como explicita Brandão (2014) e o 

enunciado do Auxiliar de Enfermagem acima, multiplicam-se os comportamentos de delação 

direta e indireta entre os trabalhadores, os privilégios e favoritismos arbitrários, intensificam-

se os conflitos interpessoais, e a questão primordial da qualidade do trabalho se esvai. 

Em cada uma das formas de manifestação de impedimento da atividade de trabalho, 

destaca-se o desencontro entre o sujeito, em seus desejos, aspirações, potencialidades, e a sua 

atividade. Partindo do pressuposto, segundo Clot (2010b), que todo indivíduo é capaz de lidar 

com qualquer situação no trabalho, desde que tenha a oportunidade de se confrontar consigo 

mesmo e que tenha o apoio dos coletivos do trabalho, pretende-se avançar nessa análise para 

além do discurso individualista do sofrimento no trabalho, sem, contudo, desconsiderá-lo.  

A atividade de trabalho é aqui definida como atividade de criação, apoiada na 

perspectiva vygotskyana de que “o homem é pleno, a cada minuto, de possibilidades não 

realizadas” (Vygotski, 1925/2003, p. 76, citado por Brandão, 2014). Com isso, passa-se a 

vislumbrar nos diálogos, provenientes da técnica de instrução ao sósia (exposta nas seções 

2.3.3; 4.5.2 e 4.6.2), a capacidade subjetiva de cada trabalhador em se sentir responsável pelos 

próprios atos, corresponsável pelos encaminhamentos de seu coletivo de trabalho. Tal 
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capacidade abarca ainda o poder de afetar a organização do trabalho por sua iniciativa e de ser 

afetado ao se confrontar com o real da atividade (Clot, 2010b).  

A análise clínica da atividade de trabalho aqui realizada se deterá nas características da 

atividade dos técnico-administrativos, assimilada à condição de relação dialética abarcando as 

quatro instâncias do ofício: subjetivo - exercício pessoal da atividade; impessoal - referente ao 

domínio das regras prescritas; transpessoal - abarcando regras explícitas e implícitas 

construídas pelo coletivo de trabalho; e interpessoal - referente às trocas dialógicas na 

dinâmica de atividade com os pares. Como pode ser ilustrado no quadro a seguir: 

 

Figura 4. Quadro ilustrativo da relação dialética entre as quatro dimensões do ofício 

 

Propõe-se abordar analiticamente a atividade de trabalho a partir do poder do sujeito-

participante de exercitar discordância criativa – ou destrutiva – no âmbito das quatro 

instâncias supracitadas (Clot, 2013). Propõe-se explicitar como cada um dos participantes 

assumiu a responsabilidade de “fazer bem seu trabalho” (cf. noção de “métier bien fait”, Clot, 

2013) a partir dos dilemas que toda atividade deve enfrentar; e como, na vida pessoal, o ofício 
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assumiu uma função psicológica específica, voltada para a saúde ou para o adoecimento. A 

partir da atividade realizada, do que foi possível fazer diante dos impedimentos da atividade, 

buscou-se incitar o trabalhador a co-análise de seu próprio fazer laboral, para que, no 

momento do resgate clínico de sua experiência vivida, ele pudesse explorar um leque de 

possibilidades como recurso para transformar sua atividade. Reside aqui o sentido da proposta 

da clínica da atividade tal qual sistematizada por Yves Clot (cf. Clot, 2007, 2010b, 2013).  

Passa-se à análise, propriamente dita, da atividade laboral dos técnico-administrativos 

(jornalista e editor de publicações) em sua relação com cada dimensão do ofício. 

Sabe-se que, a partir da ação do sujeito sobre sua atividade, por meio de diversas 

variações técnicas, sociais e pessoais, além de impor suas marcas ao objeto destinatário da sua 

ação, ele também é alcançado e constituído por e nessa relação dialética proposta pela 

atividade, de modo que é nesse liame que a sua subjetividade é produzida. É nisso que 

consiste o desenvolvimento do sujeito; o seu desenvolvimento psicológico se co-constrói em 

“via de mão dupla”, considerando-se que a saúde do indivíduo trabalhador guarda relação 

com esse domínio do sujeito sobre a sua atividade de trabalho.  

(...) tipo eu me recusei a fazer porque eu achava que não era interessante 

ficar assumindo funções que não são as minhas e assim porque isso não me 

fazia bem, do ponto de vista de saúde mental, porque eu tava acumulando 

muitas atividades que não eram as minhas (...) (EP). 

 

Nesse discurso, percebe-se que o sujeito apto a refletir acerca do seu fazer resiste a se 

submeter a atividades que, a seu ver, não lhe dizem respeito. Essa apropriação da atividade 

pelo sujeito configura seu desenvolvimento psicológico, tal como exposto no enunciado 

abaixo: 

(...) eu dizia assim pra vários amigos, que o trabalho era minha prioridade, 

de vida, e hoje em dia eu falar uma coisa dessa é impensável...jamais, hoje 

eu falar: meu trabalho é minha prioridade? Não é a minha prioridade hoje. 
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Já tenho outras prioridades, minha vida pessoal é muito mais prioritária do 

que meu trabalho (EP). 

 

Tal estrato ilustra o princípio expresso por Osório da Silva & Ramminger (2014, p. 

4756), segundo o qual “o desenvolvimento do poder de agir pode abrir uma crise nos modos 

habituais de pensar, viver, trabalhar.” Ainda sobre isso, Clot (2007) observa que o 

desenvolvimento psicológico é permeado por exigências ao nível da eficiência e do 

significado do trabalho. Eficiência quanto ao crescente controle do trabalhador sobre os meios 

e fins e sobre a qualidade de seu trabalho.  

Eu gostava mais antes, do trabalho de antes. No trabalho de antes eu 

corrigia todo os textos de matérias que iam pro ar, que era lido pelo 

apresentador. E eu gosto disso, de montar um quebra-cabeça, pegar um 

texto mais ou menos e fazer, tratar, transformar ele em algo melhor (J). 

 

 Quanto ao significado do trabalho como instância promotora do desenvolvimento 

psicológico, este se faz notar quando a atividade passa a ser movida pelos interesses, pré-

ocupações e intenções do sujeito, como exposto no trecho que se segue. 

(...) Eu nem devia gostar tanto. Mesmo assim eu gostava. Eu me sentia viva 

em fazer, eu me sentia parte de uma máquina viva. Algo em movimento.... 

mesmo quando o trabalho dá certo, ele é tenso. Mesmo sem os conflitos na 

relação interpessoal, ainda assim é tenso. Quando dá certo, é tenso. Quando 

dá errado, pior, o mundo se acaba, fica todo mundo gritando dentro do 

estúdio (J).  

 

Embora essa servidora lidasse com os obstáculos e aspectos dificultadores da sua 

atividade laboral, caracterizada pela tensão inerente de cada edição do jornal televisivo ao 

vivo, com suas imprevisibilidades e riscos, além da tensão pela competitividade, conflitos 

interpessoais e críticas excessivas, era lá que a Jornalista se sentia viva e, por bem-dizer, 

sentia o seu ofício vivo, no tocante à instância subjetiva. 
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O desenvolvimento da atividade – ressalte-se mais uma vez – conflui 

intersubjetivamente, na medida em que o trabalhador opera sobre a atividade de outros, ou 

seja, a sua atividade precisa ser considerada em sua realização no contexto da atividade de 

outro:  

Quando você faz um trabalho em equipe, isso acaba frustrando você, 

porque você quer puxar o barco, mas tem gente ali parada. E você quer 

levar e aquilo me causava um mal estar. Depois eu pensei assim, não era os 

colegas que tavam parados, às vezes era eu que tava rápido demais, que 

tava num ritmo muito acelerado e eles não viam esse porquê de correr tanto 

(EP).  

 

Segundo Clot (2010b), só se pode entrever a vitalidade interpessoal do ofício quando 

cada trabalhador assume a responsabilidade de contribuir com algo particular assegurado pelo 

apoio de seus pares. Porém, nos enunciados a serem apresentados, pode-se perceber a falta de 

apoio dos colegas à tentativa de bem-fazer o ofício:  

Fazia com o que tinha. Em alguns dias, eles boicotaram... Aí quando 

chegou no fim da tarde, eu só tinha uma matéria de um minuto e meio pra 

fechar um jornal de 30 minutos.... Olhe, você pode convidar a reitora pra 

falar porque foi o que eu fiz nesse dia ... Eu falei com a assessora da 

reitora, a reitora tava querendo divulgar acho que era o início do ano letivo 

... A reitora é conhecida por falar muito e na TV da universidade a gente 

tem a obrigação de dar bastante espaço... Então eu botei a reitora em dois 

blocos do programa ... a entrevista foi ótima.... e o jornal teve os 30 minutos 

dele. E o colega ficou com raiva, reclamando, dizendo que era uma TV 

chapa branca, eu era uma editora chapa branca porque botava a reitora, aí 

assim quem provocou foi ele (J). 

  

 A problemática posta pela Jornalista alude a um coletivo de trabalho enfraquecido em 

sua função de referência técnica e psicológica à atividade desenvolvida, individual e 

coletivamente. Com base em Clot (2010b), propõe-se que um dos efeitos disso seria 
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considerar a iniciativa da jornalista como uma transgressão, no nível individual, cujos riscos 

ela teve que encarar sozinha, assumindo a responsabilidade de defender seu ofício face à 

postura de resistência ao exame e mudança por parte do coletivo. Tal resistência é 

concretizada por regras e prescrições da organização do trabalho, como expostas pelos 

entrevistados: 

Com outros editores, o jornal entrava atrasado, entrava com buraco, 

terminava antes do tempo... mas eles admiram uma coisa em você, que você 

é metódica com o horário, o jornal entra no horário e o jornal não tem 

buraco, o jornal tem 30 minutos.... Presta atenção no português, não é 

admissível nenhum erro de português... (J). 

  

Constata-se aqui o que denominamos dimensão impessoal do ofício, relacionada às 

tarefas prescritas pelas organizações e instituições, como ainda pode ser ilustrado nos aspectos 

trazidos pelo Editor de Publicações: 

(...) qual seria, de modo geral, a função do editor da editora? Seria 

coordenar, articular o processo de produção do livro... revisão do texto, 

diagramação do miolo, a criação da capa, a impressão. E cada etapa dessa 

é uma pessoa diferente, então a gente tem que acompanhar... a gente usa 

hifenização nos livros né, separação de palavras no final da linha, essa é a 

coisa mais comum do mundo e a autora não queria isso, queria sem a 

hifenização. É, não tem, a hifenização não se tira. A gente podia até tirar se 

a gente não prezasse pela qualidade do livro, mas a qualidade estética do 

livro ia ser muito prejudicada já se a gente fosse tirar (EP). 

 

Ainda em relação ao pólo impessoal da atividade, o trabalho pode ser operador de 

saúde quando abre espaço para a construção de novas normas (cf. Canguilhem, 1990/2009). 

Para tanto, a atividade normativa na situação de trabalho deve se dar no diálogo e no conflito 

entre as demandas do ofício (Osório da Silva & Ramminger, 2014). Se, neste diálogo, o 
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trabalhador puder questionar o ofício, sem deixar de ser coerente ao seu patrimônio histórico-

biográfico, e acrescentar algo mais, algo de si, então, o ofício terá sido promotor de saúde. 

Mesmo que escreva várias notinhas, intercalando com matéria, pra crescer 

o tempo, eles sabem que você vai fazer isso e o jornal vai terminar no tempo 

certo pra rede entrar no tempo certo. ... Notinhas são notícias de última 

hora, notícias mais quentes, né? Então... a Caern informou que amanhã a 

água será cortada em tal, tal bairro... Não dá pra fazer uma matéria sobre 

isso, mas a população tem que ser informada. Então a gente faz a notinha, 

dá uns 30 segundos cada... Quem vai escrever é você e você vai escolher o 

local no jornal, em que ponto do jornal essas notinhas vão entrar (J).  

  

 A possibilidade de ousar criar e modificar a instância impessoal do ofício manteve-se 

preservada para a Jornalista. Porém, para que o ofício se desenvolva como um todo, ele 

precisa estar vivo também ao ser repensado coletivamente na atividade conjunta (Clot, 

2010b). Dessa forma, a atividade precisa produzir e manter a vitalidade da quarta dimensão 

do ofício: a transpessoal. Essa instância é demarcada pela história e memória profissional, 

utilizadas pelos trabalhadores como recurso para agir diante dos impasses da atividade 

(Bendassolli, 2011). Na perspectiva desenvolvida pela Clínica da Atividade, a dimensão 

transpessoal corresponde ao que Clot define como gênero da atividade profissional (Clot, 

2007, 2010b). Tal conceito teórico refere-se a um conjunto de significados compartilhados e 

modos de fazer construídos historicamente pelos coletivos de trabalho. Quanto a isso, o Editor 

de Publicações destacava a necessidade de se permitir a livre fluência do conflito sobre os 

critérios: 

(...) em relação à chefia, talvez uma alternativa mais interessante, pra essa 

relação fluir melhor seria a direção ela deixar claro as prioridades e o 

porquê das prioridades, pra que a gente possa até discutir esses critérios de 

prioridade. ... ou eu vou argumentar contrário, achar que aquilo não é 

prioridade e vou dizer o porquê. Ou se não, vou entender e eu entendendo 

vou fazer o trabalho de uma forma melhor. Eu vou fazer aquilo com a 
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compreensão de que de fato aquele grupo de livros é de fato prioritário com 

relação a outros.... Mas a coisa anda meio que ao sabor da gestão... (EP). 

 

 Para fazer jus a essa perspectiva, percebe-se que o ofício precisa ser cuidado em sua 

dimensão transpessoal, para a qual trabalhar significa engajar-se em uma história coletiva e 

transformá-la a partir das novas experiências vivenciadas pelos trabalhadores e pela 

contribuição de cada um. Segundo Clot (2010b), um coletivo de trabalho exige, 

simultaneamente, vários trabalhadores, um rol de atividades e uma linguagem comuns, 

determinadas regras de ofício, além de compromisso duradouro em relação a essas regras por 

cada um. Sendo assim, é importante, para a manutenção da saúde, que o trabalhador possa se 

reconhecer como integrante do coletivo de ofício profissional. Quando isso não ocorre ou é 

perturbado, há tensão e sofrimento pessoal, como pode ser percebido na transcrição de fala da 

servidora: 

E eu fico pensando, meu Deus, por que eu fui jogada naquele ambiente, 

com aquelas pessoas, pedi ajuda a todo mundo, e ninguém me ajudou, nem 

a direção, nem o setor de saúde da universidade, ninguém me ajudou, 

apesar de ter escrito, feito denúncia, passei por junta médica, junta 

psicológica, ninguém me ajudou, me senti muito desemparada quando eu 

cheguei aqui [na UFRN]. Os colegas de outros setores criticavam o jornal, 

mas nenhum deles ia para lá ajudar. Ninguém queria dividir o fardo (J). 

 

 Torna-se nítido certo sentimento de solidão e desamparo da Jornalista: “Ninguém 

queria dividir o fardo”. Em contrapartida, a Jornalista é capaz de se observar e de se implicar 

na análise de seu próprio trabalho, buscando coerência com o seu ofício, pondo algo de si ao 

contribuir criativamente diante do real de sua atividade. Enfatiza-se, assim, o aspecto clínico 

dessa intervenção ao permitir aos sujeitos-participantes o papel de coanalistas na construção 

de um saber sobre o seu próprio trabalho; como alude Brandão (2014), o indivíduo envolvido 
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em atividade de trabalho faz mais que recontar a ação desenvolvida no passado ao descrever 

sua situação de trabalho para o pesquisador. Este trabalhador, ao produzir sua análise, revela 

um vivido até então não conhecido como tal por ele próprio, um vivido ou um traço deixado 

no sujeito pela atividade, e que se configura no real da atividade. 

Assim, diante do real da atividade, o indivíduo-trabalhador foi auxiliado a explicitar 

sua atividade laboral, abrangendo situações de impedimento, diante das circunstâncias 

elencadas e até do próprio adoecimento psíquico que o levou ao afastamento (licença médica). 

Ao oferecer ao trabalhador espaço de verbalização sobre seu modo de operar como 

trabalhador em confronto com o real, buscou-se potencializar a sua ação, como ilustrado no 

trecho a seguir:  

J: ... tem gente [convidada para entrevista] que trava no ar, já aconteceu de 

a pessoa não conseguir falar, quando a câmera ligou. Aí o que é que 

acontece quando alguém trava no ar, se for com o apresentador, ele já tem 

experiência, ele desenrola, mas se for com aluno, você vai ter dois 

desesperados na frente da câmera, porque o aluno também vai ficar muito 

nervoso. 

P: Se acontecer comigo, o que você sugere para eu agilizar a situação na 

hora? 

J: Olhe, você vai ter que ser a diretora do jornal também, porque as funções 

se juntam. Então, faz pauta, edita e dirige. Você fica até o final do jornal 

dirigindo o jornal. Se algum aluno travar ou um entrevistado travar, é sua 

decisão e você tem dois segundos pra isso, pra decidir se corta, se tira do ar 

ou não.   

 

 Nessa atividade de coanálise, dá-se ao trabalhador a oportunidade de se deparar com 

aquilo de que é capaz, mesmo em situação de impedimento de sua atividade ou pelo 

adoecimento em si. A abordagem clínica aqui descrita reveste-se, portanto, de esforço voltado 

à oferta de contexto que permita ao indivíduo-trabalhador desenvolver seu poder de agir e 

assim ampliar seu potencial de ação no trabalho, enriquecido por elementos de sua própria 
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subjetividade (Bendassolli, 2011). A servidora também demonstrou domínio e controle sobre 

instrumentos e ferramentas próprias à sua atividade, além de recorrer à atividade do outro para 

conseguir realizar a sua própria: 

Como lidamos com um equipamento antigo, então não dá pra tirar e botar 

coisas no ar na hora, porque eu tenho que toda vez que eu mudo, eu tenho 

que mandar reiniciar. Então se eu fizer isso durante o jornal, o 

equipamento pode dar um apagão e o apresentador vai ter que ler do papel 

direto pra câmera e fica horrível. Aí por isso eu não faço isso durante a 

gravação. Às vezes, se for algo muito sério, no momento do intervalo, um 

minuto e meio de intervalo, eu faço essa modificação e reinicio o 

equipamento e rezo que é pra dar tempo daquilo acontecer durante um 

minuto e meio (J).  

 

Não obstante, há referência à avaliação pessoal de obstáculos importantes ao poder de agir em 

contexto profissional:  

Não, não, como jornalista, eu não sonho com nada aqui. Quero ficar 

quietinha. Olhe foi tão ruim aquele momento que para mim ter paz, o meu 

sonho é ter paz. Ficar quietinha, ter um expediente agradável, 

conversando com as colegas, fazendo minha parte certinha, indo embora 

na paz, pronto (J).  

  

O Editor de Publicações, por sua vez, produz narrativa em que são referidos 

igualmente obstáculos à atividade de trabalho:  

 

Eu já sonhei em ser diretor da editora, mas eu já não quero mais. Eu 

experimentei durante um tempo, uma entre safra de diretores, fui diretor 

pro-têmpore. Eu pensei assim do projeto, que achava que ia fazer muita 

coisa dentro da editora, que podia mudar muitas coisas e tal. E agora eu 

não sei, acho que pude dar uma contribuição, mas o desgaste pra se chegar 

a essa contribuição eu acho que não valeria a pena, porque, por exemplo, 

eu acho que eu me desgastei muito e acho que isso culminou em um nível de 
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estresse que eu tive que me afastar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que 

esse afastamento ele tá muito implicado com o trabalho. Eu não conseguia, 

no dia a dia, eu não tava conseguindo levar. Então eu acho que essa função 

de direção não valeria a pena. Não acho que seria interessante assumir 

(EP).  

 

Desse modo, propõe-se aqui que, para lidar com as atuais demandas no mundo do 

trabalho, e sobre as relações entre saúde psíquica e trabalho, faz-se necessário esforço de 

resgate do gênero que referencia a atividade profissional. Outro aspecto, que merece ser 

aprofundado diante da ineficácia no modo como o trabalho está organizado na instituição, 

reflete-se no caráter pessoal e individualizante das explicações e caminhos que os servidores 

construíam acerca de suas dificuldades na atividade, mais precisamente no caso da Jornalista. 

Os recursos singulares adotados por ela, como saída para seus impasses, foram pontuais, não 

fomentaram as instâncias sociais do ofício, a intersubjetiva e a transpessoal e, por isso, 

denotaram em cada situação um poder de agir ilusório, conforme descrito por Brandão (2014). 

Diferentes situações discutidas evidenciaram uma interpretação individualizante do trabalho, o 

que reforçou o viés de culpabilização do sujeito, tirando o foco do que na verdade dizia 

respeito à dimensão coletiva do trabalho e à discussão da qualidade da atividade. Essa 

interpretação do real da atividade, geradora de culpa, era recorrente nos discursos da 

Jornalista: 

E todo dia tem algum errinho, algum problema e a culpa é sempre sua. Era 

um trabalho onde não tinha elogios. Sempre críticas.... Mas como eu era a 

editora chefe então todas as reclamações, até dos erros dos outros, eu 

convergia pra mim, eu centralizava mesmo que eu não fosse culpada direta. 

... E se você fizer uma pergunta errada e o apresentador repetir essa 

pergunta errada, fica muito no ar, porque vai ser corrigido no ar, então a 

culpa vai ser sua.... Olhe o momento que você vai ficar mais tensa é durante 

a apresentação do jornal, porque é tudo ao vivo e o que acontecer de 
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errado vai ser culpa sua.... Vai ter que fazer isso, porque no final não se 

esqueça: a culpa é sua (J).  

 

 Tal estratégia individual de assumir a culpa sobre os riscos implícitos à sua atividade 

ocorre pela impossibilidade do grupo de trabalhadores, no qual a Jornalista está inserida, de 

discutir entre si as regras, os impasses, as necessidades e variabilidade do trabalho em seu 

cotidiano, mantendo a problemática sob a ótica individual. Em que pese a responsabilidade da 

vitalidade do ofício sobre os ombros de cada trabalhador (Clot, 2010b), há que se considerar a 

responsabilidade da instituição no cuidado aos seus servidores, conforme queixa da Jornalista:  

Quando eu busquei ajuda, o pessoal do serviço de saúde, ah eles se 

prontificaram, “vamos ajudar, vamos analisar, vamos chamar as pessoas 

aqui pra conversar”, mas deixaram claro o seguinte, que tudo depende de 

uma instância superior pra ser definido. Então não importa o que a 

investigação diga, uma solução só depende da reitoria, quer dizer no final 

tudo é política. Não é bem a saúde que está em evidência. Infelizmente. Eu 

passei seis meses afastada, isso é um prejuízo, pra mim porque eu me senti 

uma inútil em casa, é um prejuízo pra universidade, porque tá me pagando 

e não tá recebendo o serviço, é um prejuízo público, né? ... Acho que foi 

tudo mal organizado. O superintendente sabia de tudo isso, o tempo todo. 

Disse para mim que eu era muito infantil, que eu deveria agir de forma 

diferente quando acontecessem esses ataques. Mas, olha...não é bem assim. 

No final, ele quis o quê? Ele quis me culpar do que estava acontecendo, que 

era culpa minha (J).  

 

Sem desconsiderar esses ditos sobre uma problemática a nível macro institucional 

acerca dos conflitos que permeiam a atividade laboral desses servidores, coloca-se em 

primeiro plano nessa análise a ênfase sobre o problema clínico que deve ser instaurado a cada 

situação, cujo destaque é foco dessa análise. Assim, as diferentes situações empíricas 

discutidas assinalam uma fragilidade da instância transpessoal no contexto da atividade 
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laboral dos servidores, levando a supor que a Jornalista se encontrava desprovida do gênero 

profissional, enquanto uma função psicológica era atuante para ela, particularmente, e para o 

coletivo (Brandão, 2014).  

Mesmo diante da limitação da própria situação de trabalho desses servidores, 

especialmente da Jornalista, de não contarem com o apoio dos coletivos de trabalho, apostou-

se nessa perspectiva de ação no trabalho, de uma posição ativa do trabalhador que pôde contar 

com o apoio do psicólogo do trabalho para avançar em sua tarefa de analisar e reconstruir sua 

atividade. Nesse ponto, toca-se na problemática circunscrita na presente pesquisa sobre a 

necessidade de discussão sobre uma modalidade mais efetiva de intervenção profissional do 

psicólogo em contextos de trabalho demarcados por uma relação intrínseca ao adoecimento 

psíquico. 

Estima-se que, por meio da clínica da atividade, o psicólogo possa assumir o papel de 

facilitador para o desenvolvimento do diálogo interno do sujeito consigo mesmo, acionando 

uma mobilização subjetiva que implica em novas ligações afetivas e cognitivas com seus 

respectivos objetos na atividade (Bendassolli, 2011). A exemplo dessa pesquisa em que o 

trabalhador foi estimulado a falar do real da sua atividade, em termos de tudo aquilo que foi 

deixado de lado, adiado ou que foi impossibilitado de fazer, o que poderia ter sido feito, o que 

deveria ter sido feito, o que não pôde ser feito, o que se gostaria de fazer; o psicólogo do 

trabalho resgata o ofício no sujeito, o seu desejo de trabalhar apesar dos obstáculos.  

Assim, o viés assumido no presente estudo é a de que o psicólogo do trabalho precisa 

intervir no concreto da atividade, a análise principal detém-se sobre o ofício, é preciso intervir 

no modo como o trabalho está organizado socialmente e como a atividade tem sido realizada 

por cada trabalhador.  

É nisso que se pode reafirmar o potencial metodológico fundamentado na Clínica da 

Atividade, mais especificamente da técnica de instrução ao sósia vivenciada com os 
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servidores federais que apresentavam histórico de transtornos mentais relacionados ao 

contexto do trabalho, como uma intervenção eficaz em estimular a criação de estratégias para 

enfrentar os impedimentos laborais. Essa repercussão positiva do método vivenciado para a 

análise da atividade é expressa pelo servidor: 

Me lembrou muito minha terapia, porque essas rotinas, esses 

procedimentos, eu conversava muito com a minha psicóloga, que a gente 

fazia esse trabalho que era para a gente repensar um pouco de como, 

refletir um pouco da atuação. Então, por exemplo, a postura de não fazer 

mais um trabalho que não me cabe, é uma coisa que foi refletida depois, 

descrevendo a ação, aí é que você vai pensar, isso não é legal, útil, isso é 

desgastante, então isso foi vindo com o tempo. Eu descrevendo aqui pra 

você, é como se eu tivesse numa sessão de terapia, que eu pudesse refletir. 

Porque às vezes as coisas vão acontecendo automaticamente e você não 

tem tempo pra pensar. E aí quando você pára pra refletir, aí você vai se 

questionar algumas coisas. Nesse questionamento, você vai mudando 

alguns comportamentos. Foi assim que eu me senti (EP).  

 

Dessa forma, o psicólogo do trabalho, alicerçado nessa perspectiva, desloca a sua 

atuação e estímulo à coanálise do trabalhador diante da atividade impedida, pois, nesse caso, é 

o trabalho que está em situação de sofrimento e precisa ser cuidado (Bendassolli, 2011; Clot, 

2013, Lima, 2013). Nisso, revela-se o potencial metodológico dessa clínica em favorecer o 

desenvolvimento da atividade do servidor, nesse caso específico do Editor de Publicações, em 

que o trabalho pôde ser resgatado como operador do desenvolvimento psicológico do sujeito e 

de sua saúde e bem-estar, haja vista a possibilidade de recorrer ao seu coletivo de trabalho 

como recurso disponível para esse servidor. 

Ainda, assinalam-se os desafios lançados por essa proposta metodológica a quem se 

dedica a estudar e intervir a partir dela, notadamente o psicólogo do trabalho. Na clínica da 

atividade, não apenas o trabalhador é convocado a transformar a atividade social e construir a 
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sua subjetividade, também o psicólogo do trabalho precisa favorecer essa clínica. Ao colocar 

a atividade do trabalhador em movimento, sua própria ação fica interrogada, a qualidade do 

seu trabalho também é posta em questão, enquanto facilitador do desenvolvimento do trabalho 

e, por conseguinte, do trabalhador. Dessa forma, é que se pode caracterizar sua atuação como 

psicólogo do trabalho e não, meramente, psicólogo do sujeito em situação de trabalho. Nessa 

perspectiva, investe-se numa atuação do psicólogo em referência a uma clínica da atividade e 

não da subjetividade (Clot, 2013). É disso que se trata e que essa pesquisa quis pôr em relevo. 
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6. Discussão 

 

Os resultados apresentados demonstram o quanto a comunidade científica pode 

oferecer e o quanto se precisa avançar sobre a investigação dos processos de trabalho bem 

como seus desdobramentos sobre a relação saúde psíquica e trabalho. Para tanto, a Psicologia 

do Trabalho e das Organizações tem contribuições específicas e relevantes a dar, 

principalmente pela atenção à função psicológica que o trabalho assume na construção das 

subjetividades e que, em contrapartida, recebe das contribuições singulares que os 

trabalhadores incidem sobre a sua atividade. Estes são elementos fundamentais a serem 

considerados nos processos de gestão do trabalho que visam o seu desenvolvimento e dos 

sujeitos inseridos nessa realidade. 

No que diz respeito às organizações públicas, em geral, e mais especificamente aos 

atores que desempenham suas atividades nesse contexto, torna-se cada vez mais 

imprescindível atentar para as falas, as percepções, os modos de ser, fazer e sentir desses 

sujeitos em relação à centralidade do trabalho. O que se tem notado e ressaltado desde o início 

do presente estudo é que a crescente utilização de modelos de gestão pública focada no 

desempenho e na produtividade tem implicado no aumento da carga de trabalho numa 

realidade de diminuição dos quadros de pessoal; redução do grau de autonomia, 

proporcionada pelas novas tecnologias da informação; a terceirização dos serviços, que reduz 

a qualidade do que é oferecido no setor público; e a falta de reconhecimento do trabalho do 

servidor, que têm contribuído para que este vivencie a condição de um trabalho sem sentido 

(Fonseca, Tolfo, & Martins, 2015a). Tal realidade foi exposta na fundamentação teórica e se 

expressa na vasta vivência de adoecimento psíquico no meio pesquisado, além de ter sido 

reforçada pelos enunciados dos sujeitos-participantes.  
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A presente pesquisa buscou se inserir nessa recente conjuntura de implantação da 

política pública de saúde do servidor, partindo de uma macro análise da atual situação no 

serviço público federal e da instituição pesquisada, por meio dos dados epidemiológicos que 

apontam para a prevalência dos transtornos mentais e comportamentais dentre os fatores que 

mais incapacitam os servidores para o trabalho e, assim, reforçam a urgência do rompimento 

das práticas profissionais conservadoras que têm vigorado no enfretamento dessa 

problemática, haja vista a sua ineficácia. Em seguida, em vista de um aprofundamento dos 

dados epidemiológicos, a pesquisa abordou o histórico ocupacional e de saúde psíquica dos 

servidores-participantes que estiveram de licença médica sob a justificativa de TMC e cuja 

queixa encontrava-se relacionada ao seu contexto laboral. Essa pormenorização dos dados 

epidemiológicos se deu por meio da aplicação de questionários e entrevistas que possibilitou 

tecer uma micro análise sobre a realidade investigada.  

Essa análise focal sobre os casos de adoecimento psíquico ocorridos na UFRN fez 

reverberar os questionamentos apontados pelos pesquisadores da área da SM&T (seção 2.2, 

cf. Fonseca et al., 2015b; Machado, 2015), os quais criticam a presente configuração da 

política de atenção à saúde do servidor da administração Pública Federal e seus reais 

benefícios a quem ela se destina, os trabalhadores do serviço federal. Cabe ressaltar que não 

se trata tão somente de fazer funcionar o SIASS, em sua burocracia e no controle dos 

procedimentos necessários, mas explorar as repercussões dessa política sobre os usuários, que 

irão ou não se beneficiar dela. Os estudiosos das relações entre trabalho e saúde indicam a 

necessidade de ultrapassar as denúncias da nocividade do trabalho, mesmo que necessárias, e 

elaborar outras formas de gestão da assistência, a fim de que produzam novas subjetividades 

(Osório da Silva, 2007). Efetivamente, não se podem restringir as investigações no campo da 

SM&T quanto ao estabelecimento do nexo causal, para que esse não seja tomado como um 



99 
 

referencial que simplifica e que age na prática como obstáculo epistemológico, ao invés de 

incitar a transformação das condições deletérias do trabalho (Athayde, 2011).  

O psicólogo do trabalho, partícipe dessa implantação, é convocado a dar a sua 

contribuição e questionar sobre as ações que podem implementar como um dos executores da 

política pública de saúde do trabalhador. Afinal, a quem se destina a sua prática? 

Especificamente, sobre o atual modus operandi da atenção à saúde do servidor na UFRN, 

destaca-se a crítica de um dos entrevistados, a Jornalista, para a qual “não é bem a saúde que 

está em evidência”. A servidora expôs a sua vivência de desamparo, em termos institucional e 

subjetivo, diante do sofrimento psíquico decorrente da situação conflituosa na qual 

desempenhava sua atividade de trabalho. Essas colocações reforçam mais uma vez que as 

práticas de saúde constituídas no âmbito público federal são, marcadamente, gerencialistas e 

visam favorecer o controle do trabalho e da produção, demonstrando que a execução das 

políticas públicas ainda está arraigada em representações ambivalentes, em estruturas 

enrijecidas e em processos formativos bastante cristalizados (Fonseca et al., 2015a). 

Reconhece-se que, para se fazer valer um discurso relativamente novo quanto à saúde 

do trabalhador, as novas formas de atuação precisam se efetivar a partir das mesmas práticas 

que pretende enfrentar e superar. Porém, é válido o preço a se pagar pelo rompimento aos 

interesses de ajustamento e adaptação da força produtiva à organização do trabalho, próprios 

da dinâmica da Saúde Ocupacional (Paparelli et al., 2011). É notória a importância da 

produção contínua de conhecimento sobre a articulação entre o campo da saúde psíquica e o 

mundo do trabalho, de forma geral, e do setor público, em particular. Depreende-se que 

estudar essa articulação implica não somente uma opção epistemológica ou teórica, mas, 

sobretudo, uma orientação política, de transformação da realidade social. Frente a esse 

cenário, Fonseca et al. (2015a) ressaltam que as universidades públicas são chamadas ao 

diálogo e à participação ativa já que, além de usuárias e integrantes do SIASS, por sua força 
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de trabalho estar sujeita às políticas públicas do Governo Federal, também são convocadas a 

atuar como agentes críticos dessas mesmas políticas, reafirmando seu papel básico de ofertar 

uma reflexão qualificada e contínua, inclusive sobre seus próprios processos. 

Nessa linha argumentativa, retoma-se o enunciado da servidora que assinala a 

manutenção de práticas historicamente estabelecidas, de relações de poder postas que apenas 

almejam manter o controle de riscos nas mãos de especialistas focado tão somente na 

diminuição de tempo de afastamento do servidor de seu trabalho e o quanto essa tentativa é 

insuficiente, tanto a nível organizacional quanto para o servidor.  

O pessoal do serviço de saúde, ah eles se prontificaram, “vamos ajudar”..., 

mas deixaram claro o seguinte, que tudo depende de uma instância superior 

pra ser definido. Então não importa o que a investigação diga, uma solução 

só depende da reitoria, quer dizer, no final tudo é política (J).  

 

 Na instituição pesquisada, as ações voltadas para a promoção, prevenção e 

desenvolvimento da saúde e bem-estar dos servidores são integradas ao Programa de 

Qualidade de Vida da UFRN, denominado Viver em Harmonia (Campelo, 2015). Essas 

práticas são desenvolvidas por meio de projetos, a saber: Projeto Vida com Maturidade, 

Programa “Por amor à vida”, Programa de capacitação em segurança do trabalho, Programa 

de saúde bucal, Exames periódicos, Projeto de prevenção de doenças imunopreveníveis, 

Programa de alimentação saudável, Projeto de prevenção e controle da hipertensão arterial e 

diabetes em servidores da UFRN, Projeto saúde da mulher. Revela-se, desse modo, o cuidado 

à saúde com enfoque privilegiado das Ciências da Saúde, com prevalência da Medicina. Essa 

característica predominante é comum nos serviços oferecidos no âmbito público federal, 

como explicitado anteriormente na fundamentação teórica. Tais práticas hegemônicas 

apresentam um foco assistencialista sobre os indivíduos, de modo que, majoritariamente, não 

fazem referência ao contexto de trabalho em suas repercussões sobre a saúde do trabalhador.  
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Diante disso, faz-se necessário preconizar o resgate da centralidade do trabalho por 

meio de outra perspectiva analítica, como a adotada nessa dissertação. Para tanto, retoma-se 

um importante resultado da presente pesquisa quanto à relação entre trabalho e saúde 

psíquica. A maioria dos participantes da pesquisa considerou que a sua atividade laboral 

esteve relacionada ao adoecimento psíquico que motivou a licença médica. Esse dado é de 

grande importância na conjuntura apresentada como uma demanda a ser mais explorada e que 

diz respeito a como o ofício assumiu uma função psicológica específica – voltada para a saúde 

ou para o adoecimento - na vida pessoal de cada trabalhador pesquisado. Nisto consiste a 

centralidade do trabalho na constituição da subjetividade, na medida em que o trabalho 

possibilita diversas relações do trabalhador com a sua atividade: enquanto para um sujeito se 

destaca a vivência de se sentir útil ou não na execução de seu trabalho; para outro, torna-se 

fonte exclusiva de mediação na vida a ponto de anular outras realidades sociais, entre tantas 

outras configurações que pode assumir para o trabalhador. De modo que é esse confronto com 

o real da sua atividade, dentre as inúmeras possibilidades de vivenciá-la e de torná-la possível, 

que é preciso resgatar numa análise do trabalho em suas repercussões sobre a subjetividade do 

trabalhador e notadamente de sua saúde.  

Em síntese, essa perspectiva foi privilegiada no estudo qualitativo, a partir da análise 

das entrevistas semiestruturadas em que se expôs a relação do impedimento da atividade com 

o sofrimento vivenciado pelos servidores-participantes e a forma como cada um pôde 

enfrentar e desenvolver estratégias para lidar com os desafios da atividade. Foram mostradas 

algumas razões do impedimento da atividade a partir dos enunciados dos servidores, como a 

dificuldade sentida pela Técnica em Assuntos Educacionais de que no seu coletivo de trabalho 

fossem discutidos os critérios envolvidos na qualidade do que faziam e, diante dessa 

impossibilidade, desembocou uma vivência de inutilidade porque, afinal, ela não se 

reconhecia mais na sua atividade. Nos discursos da Jornalista e do Auxiliar de Enfermagem, 
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evidenciou-se a carência ou ausência de recursos para que realizassem as atividades laborais 

conforme suas aspirações, e como isso acarretou no processo de adoecimento psíquico e no 

sentimento de injustiça organizacional sentidos por ambos. Também a ocorrência de critérios 

desarticulados em relação aos seus anseios e do seu coletivo de trabalho, fez-se notar como 

impedimento à atividade do Editor de Publicações e o quanto esse aspecto agravou seu 

adoecimento psíquico no período pesquisado.  

Um ponto em comum ao sofrimento e adoecimento psíquico vividos por cada um 

desses indivíduos-trabalhadores referiu-se à dificuldade em se reconhecerem no próprio 

trabalho. Essa é considerada por Yves Clot, teórico ao qual essa dissertação se afiliou, o nó do 

problema (2010b, p. 301). Esse estranhamento provocado por não se reconhecer nos 

resultados obtidos e no próprio trabalho, muito menos reconhecer-se no que fez de si na sua 

atividade, incitou os servidores a não ter mais o prazer em cuidar do trabalho. Resgata-se aqui 

o paralelo entre a atividade e a saúde, como exposto na fundamentação teórica. Estar em 

atividade é sentir-se bem. “E sentir-se bem é ser o sujeito de uma atividade mediatizante no 

decorrer da qual progride o poder de agir” (Clot, 2010b, p. 299). Sem experimentar, pelo 

menos algumas vezes, a possibilidade de instituir, por sua iniciativa, ligações entre as coisas, 

a atividade do sujeito no trabalho se torna insuportável a seus próprios olhos (Canguilhem, 

1990/2009).  

Essa foi a experiência vivenciada pelos trabalhadores-participantes da pesquisa quanto 

à relação do seu adoecimento psíquico ao trabalho que realizavam: o sentimento de que a vida 

profissional não valia a pena ser vivida. Como eles não se reencontravam na atividade que 

desenvolviam, não se reconheciam nela, a saúde deles foi afetada. Isso mostrou-se pelo real 

de suas atividades, o que eles fizeram em relação ao que desejariam ter feito, ao que 

realizaram comparado com o que poderiam ter realizado, ao que se acabou realizando diante 
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do que pensavam ter feito (Lhuilier, 2011). Essas marcas afetivas puderam ser percebidas em 

cada sujeito investigado.  

A atividade que eles realizaram constituiu-se como uma atividade possível, quando a 

grande parte do que parecia desejável – ou seja, as tantas outras que poderiam ser realizadas 

idealmente – teve que ser descartada. Contudo, o meio considerado pela Clínica da Atividade 

e assumido na presente pesquisa é avaliar a atividade pelo que os trabalhadores fizeram das 

possibilidades e impossibilidades que o real de suas atividades lhes apresentou, das ocasiões 

que aproveitaram e daquelas que falharam, assim como das opções assumidas e das renúncias 

às quais se submeteram (Clot, 2010b). Seguindo o viés clínico de análise da atividade, foi 

preciso levar os trabalhadores-participantes a reconhecerem-se não só na atividade realizada, 

mas também naquela que recusaram ou rechaçaram, ou naquela que imaginaram ainda 

possível. Foi desse modo que a abordagem Clínica da Atividade se voltou de forma autêntica 

para a eficácia da dinâmica do trabalho “bem feito” (seção 2.3), fonte principal do bem-estar 

no trabalho, assim como na promoção de uma criatividade comprometida na concretização de 

possibilidades ainda não realizadas. Somente nessa discussão é que se tornou viável o 

reconhecimento no próprio trabalho, que o tornou defensável pelos trabalhadores em questão. 

Essa foi a instância privilegiada na pesquisa: o reencontrar-se no que se faz, mesmo em meio 

às psicopatologias do trabalho. 

A partir de então, pela exposição dos impedimentos das atividades dos servidores-

participantes em sua relação com o sofrimento no trabalho, apostou-se numa interlocução com 

a Clínica da Atividade a fim de ampliar as alternativas de transformação da atividade e 

privilegiá-la como operadora de saúde (Clot, 2013; Osório da Silva & Ramminger, 2014). A 

análise clínica da atividade foi estabelecida em termos de análises clínico-interpretativas, 

organizadas a partir do quadro teórico assumido e do conteúdo discursivo dos participantes 

das Instruções ao Sósia (IaS), o Editor de Publicações e a Jornalista. As dimensões foram 
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então elaboradas com a finalidade de elucidar e compreender os principais aspectos da 

atividade desses servidores públicos, bem como suas estratégias para lidar com situações tidas 

como de sofrimento psíquico, a partir do fazer habitual e dos impedimentos da atividade nos 

seus contextos de desenvolvimento (pessoal, impessoal, interpessoal e transpessoal).  

Dessa forma, o estudo intensivo dos casos apresentados possibilitou um 

conhecimento privilegiado acerca dos dados obtidos no estudo quantitativo de caráter 

descritivo-frequencial sobre a epidemiologia no setor público federal e as características 

funcionais e de saúde psíquica do público pesquisado, ou seja, pôde-se conhecer em 

profundidade como o adoecimento psíquico se desencadeou na história profissional de cada 

servidor-pesquisado. De certo modo, o primeiro estudo, ao buscar conhecer, analisar e 

evidenciar a existência de formas particulares de sofrimento entre os trabalhadores da UFRN, 

justificou a inserção clínica sobre os aspectos investigados do campo da SM&T. A notória 

prevalência dos TMC dentre os servidores da UFRN, a insidiosa relação entre esse perfil de 

morbidade e o trabalho realizado na instituição, demonstradas no primeiro estudo, 

demandaram ações que buscassem promover as capacidades dos trabalhadores em criar e 

recriar suas próprias relações com o mundo do trabalho (Osório da Silva, 2007). Esse foi o 

mote da Clínica da Atividade que permeou as interações clínicas e as respectivas análises das 

atividades de trabalho realizadas nessa pesquisa: o trabalhador, por mais dominado que seja 

pelo sofrimento psíquico, guarda sempre algo de sua capacidade de ação. Essa interlocução da 

Clínica da Atividade na discussão das questões emergentes da área da SM&T tem se 

mostrado muito promissora, segundo os estudiosos da área (Lima, 2010, 2013, 2014; Osório 

da Silva, 2007, 2014), o que é corroborado pelos resultados da presente pesquisa. 

Para uma maior elucidação desse diálogo, destacam-se os elementos da Clínica da 

Atividade que podem fazer a diferença na tentativa do campo da SM&T avançar quanto à 

proposição de ações para lidar com os problemas das doenças mentais relacionados ao 
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trabalho. Essa dissertação apresentou que, para a Clínica da Atividade, o adoecimento 

psíquico encontra-se atrelado à diminuição do poder de agir dos trabalhadores frente aos 

impasses de sua atividade. Portanto, o desenvolvimento ou até mesmo a restituição do poder 

de agir é um dos seus eixos centrais, pois se elege como prioridade efetiva o “cuidado do 

trabalho”, e não somente da subjetividade do indivíduo-trabalhador, sem nenhuma intenção de 

desconsiderar este aspecto. Ou seja, para Clot (2013), não se trata de suprimir o adoecimento 

psíquico, mas promover a saúde, sem prejuízo da devida consideração da psicopatologia do 

trabalho. Essa diferença é crucial para a abordagem das doenças relacionadas ao trabalho 

numa aproximação à perspectiva difundida por este autor (cf. Clot, 2010b), em que a 

promoção da saúde perpassa o cuidado relacionado à atividade de trabalho. O trabalho 

demanda cuidado, em todos os sentidos do termo (Le Guillant, 2006).  

A forma privilegiada de cuidado, empregada na pesquisa, enfatizou a proposição da 

discussão dos critérios de um trabalho “bem feito”, a partir das elaborações dos próprios 

indivíduos-trabalhadores, utilizando-se para isso os recursos técnicos da Instrução ao Sósia. 

Essa concepção teórico-metodológica, abordada no estudo qualitativo, embasa-se na 

perspectiva dialética da ação, de natureza desenvolvimental, cujo foco de análise foi a 

atividade de trabalho, que abarca o sujeito em contexto sócio-histórico-cultural específico. 

Ressalte-se que, na falta desses elementos norteadores do desenvolvimento da atividade, dá-se 

margem à alienação, à despersonalização, ao desengajamento pessoal em relação ao trabalho, 

com sérias consequências de desmotivação e desvalorização da atividade de trabalho típica do 

sofrimento psíquico exposto pelos servidores-participantes (Clot, 2010b). As estratégias 

encontradas por eles para manter o seu trabalho em vias de ser considerado como operador de 

saúde foram distintas: a Jornalista decidiu não mais atuar na TV universitária e buscou se 

reservar dos conflitos em outra unidade organizacional, enquanto o Editor de publicações 

ensejou algumas mudanças e ampliou seu rol de possibilidades, de respostas a situações do 
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meio laboral e de seu próprio meio interno. Segundo a concepção de Canguilhem (1990/2009, 

seção 2.3.2), pode-se apontar qual dos comportamentos adotados foi mais colaborativo quanto 

à produção de saúde. 

Primeiramente, tal diferença de estratégias assumidas pelos servidores alinha-se à 

presença ou não da disponibilidade psicológica do coletivo de trabalho com que cada sujeito 

pôde contar para se valer diante dos dilemas do real de sua atividade. Percebeu-se que as 

ações do sujeito bem como o seu reconhecimento pessoal de que realizou um trabalho “bem 

feito” precisam estar alicerçados nos critérios do respectivo coletivo de trabalho, que por sua 

vez se reporta ao gênero profissional, senão tais ações e seus respectivos reconhecimentos não 

produzem saúde. É o que se constatou nas tentativas da Jornalista. Sem contar com o apoio 

dos seus pares e de um referencial do gênero profissional, ela precisou assumir sozinha a 

responsabilidade sobre as repercussões deletérias dos modos de organização sobre o seu 

trabalho. A trabalhadora terminou por se contentar em um meio empobrecido, restringindo-se 

à mera adaptação ao meio e às suas exigências:  

[A atual atividade laboral] é um trabalho jornalístico, tem o seu valor, mas 

é um trabalho chapa branca. A gente faz matéria expositiva sobre a 

universidade, sobre a reitora. É...assim...um trabalho morno. Não é de 

grandes emoções. Estou lá, vai fazer um mês ainda. Mas pra mim, como eu 

tive esses problemas, não posso buscar estresse, problemas, ocupações. 

Então eu tenho que procurar situações confortáveis, onde eu não precise 

me preocupar (J).  

 

Como explicitado na fundamentação teórica sobre a clínica da atividade e a 

psicopatologia do trabalho (seção 2.3.2), a defesa psíquica manifesta-se como um desfecho no 

qual o sujeito vencido se protege por meio de sua fraqueza. Os relatos da Jornalista retratam 

isso e, ainda, o que foi exposto sobre o significado do sofrimento que não é unicamente 

definido pela dor física ou psíquica, mas também pela diminuição e, até mesmo, destruição da 
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capacidade de agir, do ser capaz de fazer, experimentadas como ataque à integridade de si 

(Ricoeur, citado por Clot, 2010b). Dessa forma, a servidora teve como meta apenas a sua 

preservação no ambiente laboral. Todavia, segundo a clínica das atividades profissionais, a 

estrita conservação de si se opõe à saúde:  

... como jornalista, eu não sonho com nada aqui... Olhe foi tão ruim aquele 

momento que ...o meu sonho é ter paz. ... ter um expediente agradável..., 

fazendo minha parte certinha (J). 

 

Com isso, mostram-se vazias as expectativas da servidora para se proteger da 

nocividade a que estava exposta em seu trabalho. Esse caráter negativo era proveniente da 

desarticulação do seu coletivo de trabalho, conforme demonstrado nos demais enunciados. 

Esse coletivo tornara-se mera coleção de indivíduos expostos ao isolamento, como 

nitidamente se demonstrou nesse caso. Assim, um dos resultados dessa pesquisa refere-se à 

necessidade de ampliar o nível transpessoal de análise da atividade, ao investir no 

fortalecimento do gênero profissional da atividade por meio da criação de espaços para uma 

constante análise coletiva do mesmo. Considera-se que uma análise clínica coletiva de 

trabalho poderia favorecer o desenvolvimento da atividade laboral da Jornalista, visto que 

esse procedimento metodológico é tido como uma distinta tarefa para a psicologia do trabalho 

efetivamente assessorar os coletivos profissionais nesta obra de re-criação dos meios laborais 

(Clot, 2010b). Vale-se ressaltar que a pesquisa em pauta aponta para essa necessidade de 

desenvolver os métodos da clínica da atividade em meio ao coletivo do trabalho, porém 

reconhece que não há garantia que uma função psicológica do coletivo de trabalho venha a se 

instaurar, haja vista outros fatores que se interpõem. Um exemplo disso é retratado na 

pesquisa de Brandão (2014) em que o método de instrução ao sósia é empregado no grupo 

homogêneo de trabalhadores, num período de tempo considerável, e ainda assim ela constatou 

uma dis(função) psicológica do coletivo de trabalho. 
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Mesmo em meio às imprevisibilidades, considera-se que a função psicológica do 

coletivo de trabalho é crucial para o desenvolvimento da atividade e da subjetividade do 

trabalhador, como apontam os renomados pesquisadores da área: „”Quanto mais história 

coletiva, quanto mais recursos do ofício, mais recursos para a singularidade” (Osório da Silva 

& Ramminger, 2014, p. 4757). Ou como afirma Clot (2013), quanto mais coletivo, mais 

sujeito. Por isso que se considera que a Jornalista não pôde sustentar sua mobilização 

subjetiva no trabalho, já que não tinha à sua disposição os recursos coletivos necessários para 

tal feito. 

Em contrapartida, o outro colaborador da pesquisa, o Editor de Publicações, obteve o 

intermédio do seu coletivo de trabalho para se apropriar do objeto de sua atividade e fazê-la 

sua. Esse servidor, em particular, extraiu daí sua mobilização psicológica, fonte de toda sua 

ação e construção subjetiva (Clot, 2007). A partir das análises da atividade, mostrou-se a 

pertinência dos ditos de Canguilhem (1990/2009, p. 130) também para esse caso: o estado de 

saúde é estabelecido pela capacidade de ficar doente e restabelecer-se, “é a possibilidade de 

superar a norma que define o normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à 

norma habitual e de instituir novas normas em situações novas”. O referido servidor mostrou-

se como sujeito vivo de uma normatividade ao criar novas possibilidades em sua atividade e 

contribuir com suas marcas extrinsecamente singulares ao que ainda não tinha sido explorado 

em seu ofício. O Editor de Publicações lançou-se na originalidade da invenção: 

(...) na minha função de editor, o que já vinha fazendo era trazer a editora 

pra um ambiente mais literário, que a gente tava muito focado em 

publicação acadêmica e achava que a gente tinha que dar essa 

contribuição também na literatura. Então aí eu fiz um concurso, a gente 

fez um concurso, o primeiro concurso literário, que aí são três categorias: 

romance, conto e poesia. Eu fiz o primeiro, aí meus colegas fizeram o 

segundo. E aí eu já soube que agora vai ter um festival literário, já to 

achando que a coisa tá se desenvolvendo. Isso já começou há alguns anos 
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atrás e eu acho que isso tem que prosseguir, pros próximos anos eu quero 

abrir espaço para publicação nesse linha editorial da literatura. Coisa que 

eu quero fazer (EP).  

 

Mostra-se a diferença de atuação desse trabalhador que esteve amparado pela 

prescrição da atividade, pelas instâncias interpessoais e transpessoais do ofício. Desse modo, 

além de ter superado a experiência patológica, ele pôde se tornar o autor de seu próprio ofício. 

Ele não era apenas um trabalhador do ramo, ele possuía um ofício. Mais do que isso: “ele 

realizava o ofício e assumia a responsabilidade por seu desenvolvimento” (Clot, 2010b, p. 

298), como exposto a seguir: 

 

Na última mudança que aconteceu na gestão, a gente queria que fosse um 

servidor do quadro, e tinha um colega meu que queria montar uma espécie 

de chapa, que eu me colocasse disponível pra direção e ele pra vice direção. 

Como eu tinha o objetivo de me afastar pra qualificação, eu falei pra ele 

que não queria, mas se ele quisesse se colocar à disposição pra direção, eu 

daria meu apoio. E foi o que aconteceu. A gente entrou em contato com a 

diretora na época, ela concordou, também achou uma ideia boa na época e 

a gente teve uma reunião com a reitora, a então diretora, eu e esse meu 

colega. E agente propôs o nome dele pra direção, que a gente achava que 

era um setor muito técnico, precisava dessa gestão técnica também.... Ele 

atualmente é o vice-diretor, existe uma diretora docente e um vice, técnico. 

Foi uma alternativa de meio termo... Eu esperava que ele fosse uma espécie 

da voz dos técnicos junto com a direção. Pelo que eu ouço, não foi bem o 

que aconteceu. Meio que a palavra da direção se reproduziu também a 

partir da vice-direção (EP).  

 

Mesmo que a tentativa de mudança, a partir desse pequeno acordo em seu coletivo de 

trabalho, não tenha assumido os contornos que parecessem mais favoráveis ao Editor de 
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Publicações, sua ação já demarcou uma alteração em algo legitimado na gestão. Uma vez 

mais, ele promoveu sua saúde ao ser capaz de seguir e instituir novas normas de vida no 

trabalho. Além disso, assegurou outro aspecto imprescindível para Clot (2007), o conflito na 

atividade. Esse conflito integra toda atividade, porém é, muitas vezes, negado pela 

organização formal do trabalho ou revestido mais como um problema de ordem 

organizacional, institucional, política ou individual. Ao contrário disso, o conflito precisa 

encontrar seu espaço numa análise clínica (Brandão, 2014), como se tentou exercitar na 

pesquisa em pauta. 

No mais, o adoecimento a que esse servidor esteve submetido foi superado porque ele 

encontrou à sua volta, com os seus pares, recursos de compensação na vida sociocoletiva e na 

pluralidade social dos círculos onde esteve inserido (Clot, 2010). Reitera-se o quanto essa 

realidade coletiva pode ativar funções psíquicas próprias no sujeito, que são fontes de 

desenvolvimento. Nesse desfecho, percebeu-se o desenvolvimento do poder de agir, 

considerado como uma promoção da saúde do sujeito.  

Por tudo isso, é que se demonstra que o real desenvolvimento psicológico é assinalado 

como apropriação, inventiva e criativa, da atividade que proporciona ao trabalhador, no caso o 

Editor de Publicações, “sentir-se acima do normal” (cf. Canguilhem, 1990/2009, p. 133):  

(...) talvez fosse uma pretensão minha, principalmente nos começos de 

gestão, do meu meio, eu achava que eu compreendia melhor do que aquela 

pessoa que estava chegando. Talvez a pessoa que tava chegando, ela 

compreendia politicamente o porquê dela estar ali, mas com certeza o dia a 

dia eu conheço melhor do que aqueles gestores que estão chegando e 

estão tomando o pé da situação (EP). 

 

Pretensamente, pode-se estabelecer um paralelo entre esse comentário do servidor e o 

exemplo do professor de filosofia apresentado por Clot (2010), em suas considerações sobre a 

Instrução ao Sósia, cujo professor no decorrer das “instruções” acabou ficando em pé de 
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igualdade com o Reitor (p. 226). Em nossa análise, o Editor de publicações acima 

representado acabou por se colocar em pé de igualdade com os gestores que porventura 

dirigem seu setor de trabalho. Esse desenvolvimento do ofício no sujeito se torna um bom 

critério para legitimar sua vitalidade social. 

 Essas considerações ainda afirmam como a técnica empregada na pesquisa também 

permitiu mobilizações clínicas de caráter terapeutizante, na manifestação dos afetos dos 

trabalhadores em relação à atividade e possibilitando a percepção do quanto são capazes em 

desenvolver um bom trabalho. Embora não se guarde nenhuma pretensão de generalização 

para outras experiências nesse campo, entende-se que tais considerações podem auxiliar no 

processo de construção de ações efetivas que fomentem repercussões positivas sobre uma 

política pública voltada para a saúde psíquica de trabalhadores no setor público, tecidas a 

partir desses próprios atores.  Espera-se que, assim, esteja se fazendo jus à concepção de 

saúde no trabalho alinhada à perspectiva da clínica da atividade, para a qual esse aspecto pode 

ser alcançado no cuidado ao ofício em suas quatro dimensões, mantendo-o em contato com as 

surpresas do real e a qualidade do trabalho sempre posta em questão, em atividade de 

inventividade (Clot, 2013).  
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7. Considerações finais 

 

Os objetivos deste estudo consistiram em analisar descritiva e clinicamente a atividade 

laboral de servidores públicos de uma Instituição Federal Brasileira de Ensino Superior, que 

apresentavam histórico de queixa de adoecimento psíquico relacionado ao seu contexto 

laboral. Tais objetivos foram viabilizados a partir da identificação do perfil epidemiológico 

dos servidores que gozaram de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), nos anos de 2012 a 

2014; da descrição sócio demográfica, funcional e de saúde psíquica dos servidores, 

participantes da pesquisa, que se afastaram do trabalho por meio da LTS devido aos 

transtornos mentais e comportamentais (TMC), no referido período; e do oferecimento de um 

espaço de interação clínica para análise da atividade laboral dos servidores que consideraram 

que seu adoecimento psíquico esteve relacionado ao trabalho. 

A seguir, serão apresentadas algumas considerações e avaliações acerca do processo 

de pesquisa e dos resultados alcançados, bem como serão discutidas ideias de estudos futuros. 

Acredita-se que, em sua maioria, os objetivos da presente dissertação foram 

alcançados e, com isso, podem-se ponderar como principais contribuições os resultados aqui 

obtidos, tendo em vista que fornecem subsídios para a proposição de ações e construção do 

conhecimento científico na área da Saúde Mental & Trabalho no contexto do serviço público 

federal brasileiro. 

Neste estudo, foi possível identificar a prevalência dos TMC dentre as principais 

causas dos afastamentos do trabalho no serviço público federal da UFRN; considerar a 

relevante relação do adoecimento psíquico dos técnico-administrativos com as suas 

respectivas atividades laborais; apontar as razões do impedimento da atividade laboral dos 

servidores que participaram da análise e a configuração particular do impedimento em cada 

situação de trabalho; e analisar os desenvolvimentos possíveis e impossíveis dessas atividades 
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laborais diante de como o trabalho assumiu uma função psicológica específica de saúde ou 

adoecimento para cada servidor. 

 Verificou-se que o sofrimento psíquico estava atrelado aos impedimentos da 

atividade, e que demandavam um esforço subjetivo e ativo dos trabalhadores para superá-los 

em meio à falta de apoio do coletivo de trabalho. Os resultados também evidenciaram o 

desenvolvimento da atividade laboral do Editor de Publicações, ressaltando o potencial da 

clínica da atividade em contextos de sofrimento e/ou adoecimento psíquico no trabalho. Essa 

questão faz pensar que em situação de impedimento da atividade, a qual abre precedentes para 

a caracterização de um trabalho adoecido, é este que requer maiores cuidados, em todos os 

seus aspectos, relegando a segundo plano o adoecimento psíquico do sujeito. Além disso, o 

desenvolvimento do poder de agir se fez mais notório para aquele servidor que contou com os 

recursos do gênero profissional de sua atividade, enquanto que, para o outro, a Jornalista, o 

poder de agir revestiu-se tão somente de um caráter ilusório, visto que o sujeito-trabalhador 

estava exposto ao isolamento e suas tentativas de agir soaram mais, como uma transgressão à 

realidade imposta. 

Essa experiência inicial de pesquisa com a abordagem metodológica da Clínica da 

Atividade tinha o objetivo de oferecer aos trabalhadores participantes um espaço de interação 

clínica para análise da sua atividade laboral. Diante disso, pôde-se descrever a vivência de um 

recurso metodológico, a Instrução ao Sósia, como uma possibilidade de ação e construção do 

conhecimento científico em Psicologia do Trabalho, mais especificamente na área da saúde 

psíquica no trabalho no contexto do serviço público federal brasileiro, no qual incidiu o foco 

da pesquisa. Ainda, considerou-se como positiva a experiência das instruções ao sósia, na 

medida em que os trabalhadores se colocaram como observadores da sua própria atividade de 

trabalho e pela necessidade irrefutável desses se firmarem como protagonistas das mudanças a 

serem implementadas em seu contexto de trabalho. 
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Outra contribuição relevante da clínica da atividade, em sua aplicação à área de estudo 

sobre a relação entre saúde psíquica e trabalho, dá-se desde a nova concepção de saúde e 

trabalho em que ela se baseia, não se referindo à saúde apenas como ausência de doença, mas 

quanto à forma de se lidar com ela, transformando a doença em fonte para novas maneiras de 

viver, inclusive no trabalho. Além disso, em se tratando de uma situação de impedimento da 

atividade devido à desarticulação dos coletivos de trabalho, conforme demonstrado nas 

análises, é a atividade laboral que demandava maiores cuidados, em todos os seus aspectos 

(Clot, 2010b). 

Enfatiza-se que uma possível decorrência positiva dessa experiência de pesquisa foi a 

vivência preliminar da abordagem metodológica da Clínica da Atividade como recurso de 

ação em Psicologia do Trabalho com o público alvo específico; e a identificação das 

potencialidades e os limites desse recurso metodológico. Mesmo sob as marcas subjetivas do 

adoecimento psíquico vivido, os servidores conseguiram refletir sobre seu ofício e retratar os 

ditos de Canguilhem (1990/2009, p. 68): "Estou bem na medida em que sou capaz de ser 

responsável por minhas ações, levar as coisas à existência e criar relações entre elas que não 

existiriam sem mim”. 

Em contrapartida, apresentam-se como limites desse estudo a própria dificuldade 

quanto à instauração ou não da metodologia clínica de análise da atividade e do método de 

Instrução ao Sósia e suas questões para o pesquisador diante das intercorrências do real da 

atividade de pesquisar e intervir sob essa perspectiva. Considera-se que o tempo foi 

demasiadamente curto para enquadre do próprio método, tendo em vista que a categoria 

temporal numa análise do trabalho serve para estimular potencialmente o poder produtivo-

criativo (Bakhtine, 1984, citado por Simonet, 2009) nos profissionais que pretendem assumir 

plenamente o seu papel na análise e no trabalho. 
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Seguindo as aprendizagens dessa experiência e visando a ampliação dos estudos na 

área, há que se considerar que a dificuldade em vivenciar o princípio metodológico de uma 

análise do trabalho em um grupo homogêneo (Oddone, 1981, citado por Clot, 2010) com essa 

população específica de profissionais que apresentam adoecimento psíquico, em sua possível 

relação ao trabalho, pode se justificar pelo fato muito provável da dificuldade de adesão 

dessas pessoas em pesquisa e intervenções em função da estigmatização que cerca os 

transtornos psíquicos (cf. Moreira & Telles, 2008). É possível que algumas pessoas passem 

pelas situações geradoras de sofrimento psíquico, relacionadas ou não ao trabalho, e ainda 

assim tenham receio de buscar ajuda, registrar uma queixa, solicitar afastamento, apresentar 

atestado médico ou mesmo comentar sobre isso em questionários ou entrevistas, o que, por si 

só, pode se configurar como uma limitação para este e outros estudos sobre o tema. 

Entretanto, é certo que as enfermidades psíquicas podem acometer qualquer pessoa, 

independente da categoria profissional e mesmo da natureza da tarefa. Por isso, outras 

intervenções que possibilitem discussões no grupo de trabalho com profissionais que 

estiveram em situação de adoecimento psíquico se fazem necessárias para que se apontem 

novos encaminhamentos sobre uma clínica da atividade possível em relação ao sofrimento 

psíquico no trabalho.  

Essa possibilidade de análise clínica coletiva da atividade laboral foi comprometida no 

desenvolvimento da pesquisa, devido à limitada participação dos trabalhadores, a ponto de 

não constituir representantes de um mesmo gênero profissional para análise da atividade 

laboral em grupo. Outra limitação diz respeito ao estudo epidemiológico no acesso aos dados 

da LTS devido ao CID F provenientes do extrator de dados que fica sob a gerência do 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) do Governo Federal. Como não se 

obteve resposta à solicitação desses dados, manteve-se a análise parcial decorrente do banco 

de dados (secundários) já consolidados pelo que a unidade SIASS/UFRN tinha acesso como 
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gestão local. Salienta-se que o acesso aos dados primários foi possibilitado em outras 

pesquisas a exemplo de Oliveira et al, (2015), que se basearam nos registros dos prontuários 

eletrônicos da unidade SIASS na Universidade Federal do Tocantins. Todavia, esse 

procedimento fugia ao escopo da presente pesquisa devido à autora não se configurar como 

membro da equipe multiprofissional do SIASS/UFRN a ponto de contar com essa 

possibilidade ética de acesso aos dados. 

De um modo geral, este estudo poderá servir aos profissionais da Psicologia do 

Trabalho, bem como a todos que atuam na área da SM&T e pesquisadores da área, a respeito 

das repercussões da degradação dos gêneros profissionais e ausência de uma história coletiva, 

que tornam os trabalhadores cada vez mais vulnerabilizados e isolados em alguns modelos de 

gestão do cenário contemporâneo. A perspectiva defendida aqui se refere que em meio a essas 

idiossincrasias, é possível revitalizar o trabalho por meio de uma nova forma de agir na 

prática profissional. Assim, destacou-se a direção apontada pela clínica da atividade, mesmo 

levando-se em conta que é uma abordagem de desenvolvimento recente, emergida em um 

contexto sociocultural diferente do brasileiro. Apesar dessas dificuldades, os impactos das 

intervenções da clínica da atividade em contextos de trabalho são estimulantes a ponto de 

justificar a continuidade do diálogo entre a SM&T e essa nova abordagem das Clínicas do 

Trabalho (Brandão, 2014; Lima, 2013, 2014; Osório da Silva, 2014).  

A partir de todas as questões discutidas neste estudo, apresentam-se como 

possibilidades de pesquisas futuras a investigação atualizada sobre a realidade da interlocução 

entre os formuladores e os executores de políticas públicas da saúde do servidor da 

Administração Federal, assim como do público a quem elas se destinam, visto que essa 

articulação foi celebrada apenas quando da implantação do SIASS; a análise clínica e coletiva 

do trabalho das equipes do SIASS, responsáveis pela atenção à saúde do servidor; análise 

clínica e coletiva dos grupos profissionais que compõem o quadro de pessoal da 
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administração pública federal, dentre outras modalidades de ação e cuidado do trabalho em 

situação de adoecimento psíquico relacionado à atividade laboral. 

Enfim, o estudo do adoecimento psíquico, em sua relação com o trabalho, é amplo e 

complexo, e estudar questões do adoecimento e do trabalho em uma população tão diversa 

quanto a dos trabalhadores que atuam no âmbito de uma Instituição Federal Brasileira de 

Ensino Superior envolvem muitas variáveis que, por limitações da configuração da pesquisa e 

do tempo correspondente ao mestrado, podem não ter sido analisadas de forma apropriada. 

Nesse sentido, mais pesquisas precisam ser desenvolvidas para que possam proporcionar um 

constante avanço na explicação desta temática. 
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Apêndice A  

 

(Reprodução da apresentação da pesquisa e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

 

Atividade laboral como contexto de sofrimento e adoecimento 

psíquico: análise dos servidores públicos em instituição federal 

brasileira de ensino superior 

 

 

Pesquisa de mestrado 

Pesquisadora responsável: Isabelly Marques Souza de França 

 

Apresentação 

– Informações preliminares sobre a pesquisa – 

 

Prezado(a) participante,  

primeiramente, gostaria de agradecer sua disponibilidade em colaborar com a nossa 

pesquisa. Muito obrigada! Sua participação é voluntária e você precisará apenas de cerca de 

10 minutos para preencher todo o questionário. Garantimos que os dados coletados serão 

usados exclusivamente para fins das análises da pesquisa, bem como que todos os princípios 

éticos serão respeitados, sem previsão de riscos ou prejuízos para os participantes.  

O questionário ao qual você terá acesso nas próximas páginas integra um estudo 

exploratório do Programa de Pós-graduação em Psicologia - Mestrado (UFRN) intitulado 

Atividade laboral como contexto de sofrimento e adoecimento psíquico: análise dos 

servidores públicos em instituição federal brasileira de ensino superior, que visa conhecer a 

atividade profissional do servidor público da UFRN.  

Este estudo é conduzido pela mestranda Isabelly Marques Souza de França, sob a 

coordenação do Prof. Doutor Jorge Tarcísio da Rocha Falcão, ambos vinculados ao núcleo de 

formação e pesquisa sobre o trabalho, desenvolvimento e saúde (TDS), que integra o Grupo 

de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET-CCHLA) da UFRN.  
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Em seguida, você será solicitado(a) a ler o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que fornecerá mais detalhes sobre a pesquisa e, caso esteja de acordo, terá acesso 

ao questionário.  

Não há respostas certas ou erradas, dê suas respostas de acordo com a sua opinião. Em 

caso de dúvida ou interesse em esclarecimentos adicionais, por gentileza entrar em contato 

conosco:  

Isabelly Marques Souza de França– Mestranda em Psicologia – UFRN 

Telefone: (84) 9654-6656    E-mail: isabellymarques@gmail.com 

Prof. Doutor Jorge Tarcísio da Rocha Falcão (orientador)  

Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRN  

e-mail: falcão.jorge@gmail.com  

 

Agradecemos imensamente sua colaboração! 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos  

Este é um convite para você participar da pesquisa: Atividade laboral como contexto 

de sofrimento e adoecimento psíquico: análise dos servidores públicos em instituição federal 

brasileira de ensino superior, que é parte da dissertação de mestrado em psicologia da UFRN 

de Isabelly Marques Souza de França, sob a coordenação do prof. Jorge Tarcisio da Rocha 

Falcão.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Ressalta-se, ainda, o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que lhe 

cause constrangimento de qualquer natureza. 

Esta pesquisa pretende identificar o perfil epidemiológico dos servidores públicos que 

estiveram em Licença para Tratamento de Saúde devido adoecimento psíquico por algum 

período nos últimos três anos. Além disso, objetiva-se analisar clinicamente a atividade de 

trabalho dos servidores públicos da UFRN que apresentam histórico de adoecimento psíquico 

relacionado ao seu contexto laboral. Estes trabalhadores estão se deparando cada vez mais 

com um exigente contexto laboral, demarcado pela sobrecarga de trabalho, precariedade das 

condições existentes, expectativa social de excelência, ritmo intenso e longas jornadas de 

trabalho, que têm agravado ou provocado situações de adoecimento psíquico. Este estudo, em 

mailto:isabellymarques@gmail.com
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sua vertente clínica, visa favorecer, ao trabalhador, a ampliação das suas possibilidades de 

enfrentamento diante de exigências como essas.   

Caso decida aceitar o convite, você poderá ser submetido(a) a um ou mais dos 

procedimentos descritos a seguir, dependendo estritamente do seu interesse, disponibilidade e 

autorização:  

(A) responder a um questionário online sobre sua atividade de trabalho, se preferir podemos 

disponibilizá-lo em formato não virtual (neste caso, você deverá fazer o pedido por e-mail à 

pesquisadora responsável para então marcarmos um encontro no SIASS/DASS para o 

preenchimento);  

B1) responder a entrevista presencial a ser gravada, somente com o seu consentimento, a qual 

fornecerá informações adicionais sobre sua atividade profissional, e analisar com o 

pesquisador os momentos que julgar mais relevantes do material registrado. É previsto que a 

duração das entrevistas de aproximadamente 60 minutos cada, podendo chegar a uma duração 

total de aproximadamente (quatro) horas;  

Um risco possível decorrente de sua participação nesta pesquisa é o comprometimento 

do seu tempo extralaboral para cumprir as etapas de participação listadas acima. Tal risco será 

minimizado através da negociação dos momentos mais convenientes para você cumprir as 

etapas da pesquisa. Além disso, quanto ao questionário disponibilizado na internet, tem-se o 

risco de que sua privacidade e a confidencialidade sobre as informações coletadas sejam 

violadas. 

Ao participar da presente pesquisa os benefícios possíveis serão a contribuição para a 

construção de conhecimento útil à categoria profissional dos servidores públicos diante da 

grande ocorrência de casos de adoecimento psíquico. Adicionalmente, há o benefício da 

vivência de uma situação de enriquecimento profissional a partir da ação de repensar sua 

própria atividade de trabalho, relatando suas possíveis dificuldades, e, por conseguinte, 

reelaborando-as, de modo a pensar alternativas diante dos impedimentos e/ou dificuldades de 

sua atividade laboral.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas, e os dados serão guardados em local 

seguro e por um período de 5 anos. Seu nome e demais informações de identificação não 

serão em nenhum momento divulgados. Dados oriundos de quaisquer etapas da presente 

pesquisa serão veiculadas exclusivamente em comunicações científicas, buscando-se respeitar 

a confidencialidade acima mencionada.  
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Ressaltamos, finalmente, que a participação nesta pesquisa não acarretará nenhum tipo 

de dispêndio financeiro ou risco à integridade física para os participantes; não está previsto, 

portanto, qualquer tipo de ressarcimento ou indenização por tal ou por qualquer outro motivo 

relacionado à participação.  

Toda e qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá ser esclarecida 

diretamente com a pesquisadora responsável, psicóloga-mestranda Isabelly Marques Souza de 

França, ou com o orientador, Prof. Doutor Jorge Tarcisio da Rocha Falcão, ambos no 

endereço Campus Universitário, s/n., Natal-RN, 59078-970, Caixa Postal 1622, Departamento 

de psicologia - CCHLA ou pelos telefones (84) 9654-6656/ (84) 3215-3184.  

Quanto a dúvidas a respeito de princípios éticos relacionados a esta pesquisa poderão 

ser encaminhadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço: Praça do Campus 

Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN - Telefone/Fax (84) 

215-3135.  

Caso o questionário seja aplicado em formato não virtual, este documento será 

impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável, 

Isabelly Marques Souza de França. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Atividade laboral como contexto de sofrimento e adoecimento psíquico: análise dos 

servidores públicos em instituição federal brasileira de ensino superior, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Para o formato virtual: 

Aceito Não aceito 

 Para o formato impresso: 

 

 Natal, ____ de _____________________ de 201__. 
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Assinatura do participante da pesquisa 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Atividade laboral como contexto de 

sofrimento e adoecimento psíquico: análise dos servidores públicos em instituição federal 

brasileira de ensino superior, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal , ____ de _____________________ de 201__. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Pesquisador responsável:  

Isabelly Marques Souza de França 

Pesquisador Orientador:  

Jorge Tarcísio da Rocha Falcão  

Endereço profissional: Campus Universitário, s/n., Natal-RN, 59078-970, Caixa Postal 1622, 

Pro-reitoria de Pesquisa – UFRN. Telefone (84) 3215-3184.  

Comitê de ética e Pesquisa (UFRN) - Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN - Telefone/Fax (84) 215-3135 
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Apêndice B  

 

(Reprodução do questionário completo respondido pelos servidores públicos, contendo 

questões com o respectivo percentual de respostas para cada item). 

 

FICHA SÓCIO-DEMOGRÁFICA, FUNCIONAL E DE SAÚDE PSÍQUICA 

 

As questões apresentadas referem-se a aspectos sócio-demográficos, funcionais e de saúde 

psíquica, os quais serão utilizados para identificar o perfil dos servidores públicos da UFRN 

que estiveram de Licença para Tratamento da própria Saúde, por motivo de adoecimento 

psíquico, em algum período entre janeiro de 2012 a dezembro de 2014. Não é preciso que 

você se identifique. 

 

1. Faixa etária: 

 

[ ] Abaixo de 25 anos  

[ ] De 25 a 30 anos 

[ ] De 31 a 35 anos 

[ ] De 36 a 40 anos 

[ ] De 41 a 50 anos 

[ ] De 51 a 60 anos 

[ ] Acima de 60 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent 

Valid 

25 - 30 anos 1 10,0 

31 - 35 anos 1 10,0 

36 - 40 anos 1 10,0 

41 - 50 anos 2 20,0 

51 - 60 anos 5 50,0 

Total 10 100,0 
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2. Sexo:  

 

[ ] Masculino [ ] Feminino 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estado civil:  

 

[ ] Solteiro(a)  

[ ] Casado(a) ou união estável  

[ ] Separado(a) ou divorciado(a)  

[ ] Viúvo(a)  

[ ] Outros 

 

Estado Civil 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Solteiro 2 20,0 20,0 20,0 

Casado ou união estável 5 50,0 50,0 70,0 

Separado ou Divorciado 1 10,0 10,0 80,0 

Viúvo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

4. Nível de instrução / titulação:  

 

[ ] Ensino Fundamental incompleto 

[ ] Ensino Fundamental completo 

[ ] Ensino Médio incompleto 

[ ] Ensino Médio completo  

[ ] Ensino Médio completo + Técnico Profissionalizante   

[ ] Seqüencial 

[ ] Pós-técnico 

[ ] Ensino Superior - Graduação 

[ ] Tecnólogo - nível Superior 

[ ] Especialização 

[ ] Mestrado 

[ ] Doutorado 

[ ] Pós-Doutorado 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

     

Valid 

Masculino 3 30,0 30,0 30,0 

Feminino 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Nível de Instrução 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ensino Superior - 

Graduação 
1 10,0 10,0 10,0 

Especialização 6 60,0 60,0 70,0 

Mestrado 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

5. Categoria profissional: 

 

[ ] Técnico-Administrativo  [ ] Docente  

 

Categoria Profissional 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Técnico-administrativo 10 100,0 100,0 100,0 

 

6. Escreva qual é o seu Cargo: 

 

_________________________________________________________ 

 

Cargo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Técnico em assuntos 

educacionais 
1 10,0 10,0 10,0 

Diagramador / Ilustrador 1 10,0 10,0 20,0 

Jornalista 1 10,0 10,0 30,0 

Enfermeiro 1 10,0 10,0 40,0 

Auxiliar de Enfermagem 3 30,0 30,0 70,0 

Editor de Publicações 1 10,0 10,0 80,0 

Assistente Social 1 10,0 10,0 90,0 

Auxiliar de Laboratório 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

7. Caso você seja Técnico-Administrativo, qual seu Nível de classificação funcional? 

 
[ ] E  
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[ ] D 

[ ] C 

[ ] B 

[ ] A 

 

Classificação Funcional 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

E 5 50,0 50,0 50,0 

D 1 10,0 10,0 60,0 

C 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

8. Caso você seja Docente, qual a sua classificação? 

[ ] Classe E - Professor Titular  

[ ] Classe D - Professor Associado  

[ ] Classe C - Professor Adjunto 

[ ] Classe B - Professor Assistente  

[ ] Classe A - Professor Adjunto, Assistente, Auxiliar 

[ ] Professor Substituto/Visitante 

[ ] Professor Temporário 

[ ] Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

 

9. Qual(is) tipo(s) de vínculo(s) empregatício(s) que você possui?  

 

[ ] Apenas vínculo com a UFRN  

[ ] UFRN e atividade laboral autônoma  

[ ] UFRN e instituição privada 

[ ] UFRN e outra instituição pública  

 

Vínculo Empregatício 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Apenas UFRN 9 90,0 90,0 90,0 

UFRN e atividade laboral 

autônoma 
1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-Titular
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-Adjunto
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-Assistente
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-Auxiliar
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-Substituto-Visitante
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-Temporario
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-Ensino-Basico-Tecnico-e-Tecnologico
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10. Tempo de serviço na UFRN:  

 

______ anos  

 

11. Carga horária semanal na UFRN:  
 

[ ] 20 horas semanais  

[ ] 30 horas semanais  

[ ] 40 horas semanais 

[ ] Dedicação exclusiva 

[ ] Outra não especificada 

 

Carga Horária semanal na UFRN (horas) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

30 horas 2 20,0 20,0 20,0 

40 horas 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

12. Qual ano corresponde ao seu último período de Licença para Tratamento de Saúde por 

apresentar atestado médico emitido pelo psiquiatra devido diagnóstico de transtorno mental 

e comportamental? 

  

[ ] 2012 

[ ] 2013 

[ ] 2014 

 

Último ano de licença para tratamento de saúde 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2012 2 20,0 20,0 20,0 

2013 2 20,0 20,0 40,0 

2014 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

13. Quantos dias corresponderam a esse período de Licença para Tratamento de Saúde, 

aproximadamente? 

______ dias 

 

14. Nesse período de Licença para Tratamento de Saúde você fez uso de medicamento 

psiquiátrico? 

 

[ ] Sim   [ ] Não 
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15. Você considera que a sua atividade de trabalho na UFRN provocou ou agravou o seu 

adoecimento psíquico no referido período? 

 

[ ] Sim   [ ] Não 

 

Obrigada! Sua colaboração é muito importante para nós!  

 

Caso você considere que o seu adoecimento psíquico esteve relacionado ao trabalho, você 

tem interesse em participar de uma segunda etapa* desta pesquisa?   
 

[ ] Sim   [ ] Não  

 

* A segunda etapa consistirá em entrevistas presenciais e análise clínica do trabalho. Se você 

estiver interessado, favor preencher os seus dados para contato: 

E-mail: 

Telefone:  
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Apêndice C  

 

(Reprodução do roteiro da entrevista semiestruturada, prévia à Instrução ao Sósia) 

 

Fase 1: Pré-técnica (Entrevista de sensibilização, semiestruturada) 

1- Explicar ao participante sobre a pesquisa e o que será requisitado dele; 

2- Explicar que além dessa, ocorrerão mais duas entrevistas; 

3- Apresentar o TCLE; 

 

4- Qual a sua idade? 

5- Qual a sua Formação?  

6- Ocupação anterior (qual local e ocupação anterior à UFRN)? 

7- Conte um pouco da sua história funcional na UFRN (cargo, setor de lotação); 

8- Como começou seu processo de adoecimento psíquico e o seu desenvolvimento? 

9- Descrever o que sentia, sintomas o que estava lhe ocorrendo no trabalho e fora do 

trabalho... 

10- Diagnóstico do psiquiatra/ médico que receitou /quais medicamentos – se ainda usa 

algum medicamento psicotrópico? 

11- Fez/faz acompanhamento psicológico? 

12- Qual relação você percebe do quadro de saúde relatado e o seu trabalho? 

13- Nos dias que você se afastou, como se sentiu? 

14- O que você achou do tratamento medicamentoso? 

15- Ao retornar ao trabalho, como se sentiu? 

16- Outros adoecimentos psíquicos ao longo da vida, em experiência de trabalho anterior? 

17- Outras doenças crônicas? 

18- Histórico familiar de transtornos mentais? 

19- Bebe, fuma ou usa outras drogas? 

20- Como é a sua rotina fora do trabalho, convivência familiar (mora com 

familiares/sozinho), amigos, lazer... 

21- Atualmente, como você considera que está a sua relação com o trabalho? 

22- Pedir que o trabalhador escolha uma sequencia da sua atividade real de trabalho 

(Projeção de futuro próximo e concreto, com dia e hora marcados). 

 

Fase 2: Técnica 

 

1- Instrução: “Suponha que eu seja seu sósia e que amanhã vou substitui-lo em seu local 

de trabalho. Quais instruções você deveria me transmitir para que ninguém perceba a 

substituição?” – com as minhas palavras 

 

Vamos criar uma situação hipotética de substituição, para você me descrever nos 

mínimos detalhes uma sequência típica do seu trabalho, como fazer o seu trabalho. 

 

Fase 3: Pós – técnica - Perguntar ao instrutor (trabalhador): “ O que esse exercício 

provocou/causou em você?” 

Fase 4: Entrevista de confrontação  


