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1. Contextualização e objetivos 

 

No presente estudo, apresentamos a atividade de pesquisa que foi desenvolvida junto a 

um órgão do poder judiciário do estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um trabalho que 

buscou colocar em diálogo as perspectivas teóricas e metodológicas conhecidas como Clínicas 

do Trabalho, a saber: a Psicodinâmica do Trabalho, a Ergologia, a Psicossociologia e a Clínica 

da Atividade (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). A pesquisa teve como foco o ‘trabalho’ e 

problematizou, de maneira geral: o que se faz?; por que se faz?; o que não se faz?; por que não 

se faz?. A organização estudada passava naquele momento por modificações em seu 

organograma e reestruturação da área de Gestão de Pessoas, e uma das demandas apresentadas 

inicialmente pelos gestores dessa área girava em torno do impacto que a introdução do processo 

eletrônico traria a rotina de trabalho dos servidores.  

Desse ponto, iniciamos a atividade de pesquisa. Nessa foram realizados encontros de 

“conversações preliminares” com os gestores mencionados (escuta da demanda) e entrevista 

para conhecimento da organização do trabalho do órgão público em questão. Os encontros de 

“conversações” também ocorreram com o coletivo de trabalhadores envolvidos diretamente 

com a introdução dos processos de eletrônicos, os quais estão lotados em uma secretaria da 

referida organização. Nesses encontros, o objetivo era apresentar a proposta e estabelecer uma 

relação de cooperação entre trabalhadores e pesquisadores, analisando as demandas e as 

propostas a serem seguidas. A partir daí, seguiu-se a realização de 3 “encontros clínicos”, nos 

quais buscou-se a construção de um espaço de escuta e fala em grupo sobre as questões e 

necessidades que permeiam a realidade dos servidores (os pesquisadores atuaram no papel de 

mediadores).  

Realizados os encontros clínicos e transcritas as falas, prosseguiu-se com a análise 

qualitativa das informações, que foram agrupadas em cinco temáticas: burocratização e 

hierarquização; gestão de pessoas; carreira e relações de trabalho; saúde do trabalhador; novas 

tecnologias e trabalho. Sobre “burocracia e hierarquização”, foram abordadas questões como a 

estruturação de cargos e a diferenciação entre servidores e superiores, expressa nas cores do 

crachá, no direito aos votos e na construção da estrutura física patrimonial. No tópico “gestão 

de pessoas”, refletiu-se sobre a falta de comunicação dessa área com os trabalhadores e as 

problemáticas relacionadas ao tópico. Em “carreira e relações de trabalhos”, dicutiu-se sobre a 

escassa possibilidade de crescimento dentro do órgão e a monotonia do trabalho. No eixo 

“saúde do trabalhador” foi apresentada a “doença do servidor”, como descrita pelos 

trabalhadores, e os tratamentos psicológicos descolados do trabalho. No último tópico, retoma-

se a demanda inicial do projeto, sendo essa “novas tecnologias e trabalho” e seu decorrente 

engessamento.   

Nosso objetivo com a apresentação desse trabalho no V CBEO é apresentar a pesquisa 

e, de maneira mais específica, a temática relativa à “saúde do trabalhador” e suas discussões no 

contexto da organização estudada. Visamos ainda o diálogo junto à rede de pesquisadoras e 

pesquisadores do congresso e a oportunidade do debate sobre a investigação, visando seu 

enriquecimento e futuros desdobramentos. 

 

 

2. Metodologia 

 

Esta pesquisa realizou-se através de uma intervenção clínica sobre o trabalho, onde se 

levantaram demandas da área de Gestão de Pessoas, assim como aspectos do trabalho real dos 

servidores, buscando reunir elementos que auxiliassem na reflexão sobre as atividades 

realizadas por esses trabalhadores. Questionou-se quais eram suas atividades; como elas eram 

feitas; por que eram feitas; o que não era feito e por que não era feito, para que se pudesse 



trabalhar em conjunto com os gestores e servidores do órgão nas necessidades e medidas a 

serem indicadas e elaboradas pelo grupo pesquisado.  

Foi proposta a realização de encontros, por meio da perspectiva de uma clínica do 

trabalho. A clínica como metodologia traz a escuta como um dos seus principais recursos, dessa 

forma, para que os trabalhadores exponham suas ideias, necessita-se de um ambiente confiável 

e acolhedor. O clínico que auxilia na pesquisa precisa observar os gestos, as expressões, o modo 

de falar e também o silêncio dos trabalhadores. O trabalho realizado pela clínica é sempre 

coletivo, até mesmo quando surgem relatos pessoais nesta perspectiva, pois, busca-se analisar 

a situação como uma oportunidade de debate sobre o assunto coletivamente, tendo em vista, 

que o trabalhador que traz a pauta, passa a ser o porta-voz de um tema, que ao ser debatido, 

possibilita ressignificar diversas situações para outros participantes do grupo. A escuta permite 

a manifestação das inquietações, muitas vezes, reprimidas dentro dos trabalhadores e possibilita 

a criação de um espaço de revisão dos valores e procedimentos organizacionais. A clínica passa 

a ser um espaço crítico, onde surgem forças coletivas capazes de realizar enfrentamentos sobre 

aquilo que aprisiona e impede os trabalhadores de ter um trabalho saudável (ARAUJO, 2013). 

Esta pesquisa, portanto, possui uma abordagem qualitativa, visto que buscou analisar 

elementos subjetivos do trabalho dos servidores, observando seus sentimentos, suas sensações 

e suas percepções. Sobre a operacionalização do campo, a primeira etapa da pesquisa foi uma 

conversa preliminar com a gerência da Gestão de Pessoas, onde foram expostas as necessidades 

do órgão e também explicado, por parte dos pesquisadores, como seriam orientados os 

encontros clínicos com os trabalhadores. A área de Gestão de Pessoas definiu então uma 

secretaria do órgão judiciário em questão como a participante do estudo. 

Iniciamos então os “encontros clínicos” com os servidores da referida secretaria. 

Durante tais encontros houve a participação de 6 servidores e de 3 estagiários. No primeiro 

encontro clínico houve um espaço de apresentações pessoais; também foi relatada a proposta 

da presente pesquisa e falou-se sobre a perspectiva clínica de trabalho e as alternativas 

metodológicas possíveis. O objetivo principal deste encontro era desenvolver um laço 

transferencial, oportunizando a escuta das demandas deste coletivo e estruturando com cada 

sujeito como seriam realizadas as tarefas e as construções almejadas por cada um. Em etapas 

seguintes ocorreram outros 2 encontros clínicos. Neste espaço aberto das conversações, cada 

sujeito poderia, no uso da sua palavra, expor a sua forma de visualizar o sentido daquilo que 

diz e ouve no coletivo, assim como aquilo que também o singulariza. 

A demanda inicial proposta pela gestão, sobre a temática da implantação do processo 

eletrônico no referido órgão, não despertou um grande interesse do grupo. Dessa forma, os 

pesquisadores explicitaram aos trabalhadores que aquele era um espaço no qual o mais 

importante era o desejo da equipe em debater sobre as temáticas de seus interesses. Diante disso, 

foi proposto que os próprios servidores escolhessem os assuntos que gostariam de falar durante 

os encontros. 

Os encontros aconteceram na sede do órgão pesquisado em horários previamente 

combinados entre as partes. As reuniões tiveram duração média de 60 minutos e ocorreram em 

intervalos de 15 a 20 dias. Todos os encontros foram gravados em áudio para facilitar posterior 

transcrição e análise das informações prestadas. Realizou-se a análise qualitativa das 

informações, que foram agrupadas em cinco temáticas: burocratização e hierarquização; gestão 

de pessoas; carreira e relações de trabalho; saúde do trabalhador; novas tecnologias e trabalho. 

No presente texto, apresentamos os resultados relativos ao que concerne à “saúde do 

trabalhador”. 

 

 



3. Resultados. Saúde do trabalhador: “ah, parabéns, tu tens a doença do [...]1, bruxismo”. 

 

Trabalho é a forma humana de fazer jus à vida, é a forma humana de produzir, não no 

sentido de criar objetos reificados, simplesmente, mas no sentido de criar significações 

(VIEGAS, 1989, p. 8). O trabalho é onde passamos boa parte do nosso tempo, então 

necessitamos de um trabalho saudável. As atividades realizadas pelos servidores são 

desgastantes, conforme seus relatos, visto que possuem uma grande demanda diariamente; 

dessa forma, para evitar o adoecimento físico e mental do trabalhador, espera-se que a 

organização implemente algumas práticas de cuidado com a saúde daqueles que, efetivamente, 

fazem a instituição funcionar.  

As pesquisas sobre saúde mental e trabalho reforçam a necessidade das organizações 

em priorizar o assunto dentro das suas políticas. Entre os resultados gerados, confirma-se o fato 

de que algumas condições precárias do trabalho podem acelerar a evolução de transtornos 

mentais aos trabalhadores. Entre os diagnósticos mais comuns estão: depressão, síndrome do 

pânico, problemas com alcoolismo, fadiga nervosa e distúrbios de personalidade (LIMA, 2005). 

No órgão pesquisado, há o formato de uma estrutura física compartimentalizada, o que 

já prejudica uma aproximação dos servidores que trabalham em setores diferentes. Além disso, 

algumas atividades que traziam interação entre os mesmos, como a ginástica laboral, foram 

retiradas, sob a justificativa de que havia pouca adesão por parte dos funcionários. Havia 

também o shiatzu para auxiliar no relaxamento e na retirada do estresse do dia a dia que, aliado 

à ginástica laboral, auxiliavam na prevenção de doenças LER/DORT, contribuiam para a saúde 

física e mental e para a sociabilidade do grupo.  

As LER (Lesões por Esforços Repetitivos) / DORT (Doenças Osteomusculares 

Relacionadas ao Trabalho) são doenças resultantes do trabalho. Elas estão ligadas à sobrecarga 

de trabalho e a falta de intervalo para recuperação do sistema osteomuscular dos trabalhadores. 

O seu desenvolvimento se dá por diversos fatores, entre eles: má postura; mobiliário e 

maquinários em posições inadequadas; iluminação com problemas; muito ruído; sobrecarga de 

trabalho, ausência de intervalos, entre outros. Tais fatores estavam presentes na rotina de 

trabalho dos servidores; assim, ainda que as atividades de ginástica laboral e shiatzu fossem 

atenuantes dos problemas ocasionados pela precarização desse trabalho, e não solucionadoras 

de fato, o investimento em tais ações era considerado pelos trabalhadores como medidas de 

atenção à saúde por parte da gestão, e que ao serem suprimidas, gerou-se grande insatifação. 

Outra questão importante de se mencionar, no que diz respeito à saúde do trabalhador, 

é que, apesar da organização possuir em seu corpo de efetivos profissionais como médicos, 

psicólogos e assistentes sociais, esses não realizam um acompanhamento preventivo dos 

funcionários. Tais especialistas focam-se prioritariamente em procedimentos burocráticos, ou 

para tratar casos já diagnosticados com algum problema físico ou psicológico, num modelo 

curativo e não preventivo da saúde. Assim, aproximam-se do funcionário somente quando já 

existe um problema em proporções mais significativas.  
 

[...] a psicologia estaria novamente entrando nas empresas por um caminho 

equivocado: o de oferecer um atendimento psicológico aos empregados com o intuito 

de permitir que suportem melhor o que é de fato insuportável. [...] consiste 

basicamente no “trabalho de gestão individualizada da doença profissional”. Ela 

propaga como nunca as virtudes da “boa escuta” e de sua “função social”, sendo que 

o “acompanhamento comportamental assume nova função” e “encontra seu lugar no 

organograma” (LIMA, 2013, p. 92-93). 

 

É necessário acrescentar ainda o fato de que os tratamentos, quando necessários, são 

realizados em clínicas parceiras, nas quais os servidores possuem desconto no valor das 

                                                           
1 Órgão do poder judiciário. 



consultas, ou seja, precisam dispender valores para tratar de doenças, mesmo aquelas que 

surgiram em decorrência de suas atividades profissionais.  Além disso, essa parceria caracteriza 

um tratamento descolado do ambiente de trabalho.  

Ainda sobre os problemas de saúde ocasionados pelo trabalho, destacamos um trecho 

da fala de uma servidora, no qual ela se refere à abordagem ao ser atendida por uma dentista: 

 
[...] logo que eu entrei aqui, fazia uns meses, eu fui no dentista, que eu estava com dor 

no maxilar, daí eu cheguei lá... e aí o dentista me olhou, deu uma batidinha, era uma 

moça na verdade, bateu assim no meu ombro e disse: “Ah, parabéns, tu tens a doença 

do [...], bruxismo”.  

  

O bruxismo é uma alteração funcional do nosso corpo, onde a pessoa começa a ranger 

ou apertar os seus dentes enquanto está dormindo. Essa força concentrada nos dentes pode 

ocasionar o enfraquecimento ou desgaste dos mesmos, assim como pode acarretar problemas 

na gengiva, na articulação das mandíbulas e até mesmo gerar complicações ósseas na região da 

boca. É comum os trabalhadores passarem a ter este problema quando fazem parte de ambientes 

muito estressantes, em que a tensão e a ansiedade fazem parte do seu dia a dia. Além dos 

problemas citados acima, a pressão nos dentes provoca, geralmente, muita dor de cabeça pelo 

excesso de compressão na boca, bem como produz zumbidos no ouvido; desconforto no 

pescoço e não é incomum as pessoas com bruxismo conviverem com alterações no seu sono 

(VARELLA, 2011).  

A afirmação por parte do grupo de uma doença própria e inerente à sua atividade nos 

chama a atenção e nos remete às discussões no campo da saúde e trabalho e às dificuldades no 

estabelecimento de um nexo causal com trabalho para as doenças, especialmente para os 

transtornos de ordem mental. 

A organização do trabalho, estando integrada a um contexto psicológico, pode se 

configurar como um fator patogênico. Lima (2004) expõe sobre a relação entre adoecimento e 

trabalho, e aponta sobre possíveis nexos entre certos distúrbios mentais e o exercício de certas 

atividades profissionais específicas, em um levantamento epidemiológico em clínicas e 

hospitais psiquiátricos da cidade de Barbacena-MG. Os resultados do estudo demonstram que 

certas categorias profissionais desenvolvem quadros clínicos específicos e reveladores das 

condições de trabalho às quais estão submetidas. 

 
Portanto, ao revelar certas formas de desgaste acometendo, de forma significativa, 

indivíduos pertencentes às mesmas categorias profissionais, os resultados iniciais do 

nosso estudo não apenas sugerem a presença de elementos nocivos à saúde desses 

indivíduos no exercício de suas atividades, como permitem antever a possibilidade 

de propor medidas preventivas adequadas. (LIMA, 2004, p. 157). 

 

 

4. Conclusão 

 

Ao aprofundar-se a temática sobre a saúde é perceptível a individualização do 

trabalhador, a burocratização de funções dentro da organização, como a de psicólogos e 

médicos, e os processos de adoecimento presentes no ambiente de trabalho. 

Dentre as dificuldades enfrentadas nesta pesquisa, está o fato dos encontros clínicos 

terem sido pontuais e curtos – dado que os servidores possuíam excessiva carga de trabalho e, 

para a realização das reuniões, necessitam interromper momentaneamente suas atividades, o 

serviço acumulava. Esta questão por si diz já diz bastante do cotidiano desses trabalhadores: 

sobrecarga, ausência de espaços de diálogos, experiências cada vez mais individualizantes de 

trabalho, perda dos coletivos. 



É importante atentar também que a escolha pela realização da pesquisa naquela 

secretaria era uma demanda inicial da gestão, e não dos servidores em si. Tal questão certamente 

pode ser considerada também como um dificultador do estabelecimento da transferência 

naquele grupo.  

Cientes de tais questões e de outras observações, os desdobramentos futuros nos 

orientavam para a proposição de uma atividade de formação, na qual as perpectivas teórico e 

metodológicas das Clínicas do Trabalho pudessem ser desenvolvidas/repassadas aos servidores. 

Intentávamos assim, a continuidade da ação, de modo que os servidores fossem sujeitos e 

agentes de transformações em seu local de trabalho. No entanto, essa possibilidade foi 

interrompida, em decorrência de mudanças na gestão e sua substituição (tal questão reitera o 

que foi apresentado pelos servidores em relação à descontinuidade nos processos e nas relações 

entre a Gestão de Pessoas do órgão e os servidores). 
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