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Resumo:
Este artigo foi realizado tendo por objetivo de compreender como a psicodinâmica do trabalho (PDT)
se apresenta no contexto de ressocialização de usuários com transtornos mentais. Realizaram-se
entrevistas em um empreendimento social com dois tipos de trabalhadores: i) usuários com transtornos
mentais; e ii) funcionários-cuidadores. Utilizou-se a metodologia da análise dos núcleos de sentido
(ANS) para compreensão dos dados. Seis temas foram identificados, relacionados às dimensões de
contexto e de conteúdo da PDT: i) condições de trabalho; ii) organização de trabalho; iii) relações de
trabalho; iv) prazer-sofrimento; v) estratégias de defesa; vi) reconhecimento. Por fim, foi possível
concluir que o trabalho neste empreendimento, além de ajudar na ressocialização, também contribui de
maneira benéfica no tratamento psicológico dos usuários; e no tocante aos “funcionários-cuidadores”,
os mesmos reaprenderam e ressignificaram o seu próprio trabalho, a partir da ação dos “trabalhadorespacientes”, constituindo uma teia de relações multifacetadas.
Palavras chave: Psicodinâmica do Trabalho, Empreendimento Social, Transtornos Mentais.

"Of the disease that gives work to the work that gives health":
experiences of workers of a social enterprise aimed at people with
mental disorders

Abstract
This paper was conducted with the aim of understand how the psychodynamic of work (POW) is
present in the context of resocialization of patients with mental disorders through work in a social
enterprise which connects health, arts and popular culture. It was performed interviews in a social
enterprising with two types of workers-contributors: i) patients with mental disorders linked to a
Psychosocial Care Center (PCC); and ii) employees-caregivers. It was implemented a methodology of

the analysis of sense nuclei for understanding the datas. Six themes were identified related to the
Psychodynamic of Work context dimensions and content: i) work conditions; ii) work organization;
iii) work relationship; iv) pleasure-suffering; v) strategies of defense; vi) recognition. Lastly it was
possible to conclude that: i) the work in this enterprise besides help in the resocialization also
beneficially contributes in the psychological treatment of the patients; and ii) with regards to the
“workers-caregivers”, they have relearned their own work from the action of the “workers-patients”,
forming a network of multifaceted relationships.
Key-words: Psychodynamic of Work, Social Entrepreneurship, Mental Disorders.

1 Introdução
Este texto relata uma experiência de pesquisa qualitativa desenvolvida no âmbito de um
empreendimento social que articula, ao mesmo tempo, trabalho com saúde mental, arte e
cultura, mostrando que o trabalho “pode ser um fator de inclusão social e possibilidade de
autonomia” (ASSIS; MACEDO, 2008). Os empreendimentos sociais têm se proliferado em
todo mundo, com perspectivas variadas, mas com pontos de convergência interessantes, como
a missão de gerar benefícios sociais e a solidariedade (BUGG-LEVINE; KOGUT;
KULATILAKA, 2012). No contexto destas organizações de caráter social, é interessante
saber se o viés radical do liberalismo econômico atua da mesma forma que nos
empreendimentos com fins lucrativos, onde o trabalhador é visto e definido como recurso
produtivo, nem sempre se analisando as consequências pessoais desta condição instrumental.
O campo dessa pesquisa foi um empreendimento social bastante específico ligado à
ressocialização de pessoas com transtornos mentais, por meio do trabalho, a partir das lentes
da psicodinâmica do trabalho (PDT), pois o aumento frequente de patologias relacionadas às
vivências de trabalho têm provocado nos pesquisadores em PDT um interesse em investigar
como essa psicodinâmica ocorre nos mais variados contextos (RANCAN; DIONGO, 2016).
Bueno e Macedo (2012) explicam que a inclusão social é uma das discussões nos estudos que
têm como abordagem a PDT. Ao contextualizar o panorama brasileiro, Lavnchicha (2015)
realizou um levantamento bibliográfico sobre pesquisas em PDT ao longo dos anos de 2005 a
2015 e concluiu que diversas categorias profissionais já foram objetos de investigação pela
lente da PDT, porém não foram encontrados estudos envolvendo trabalhadores voluntários.
Neste estudo, partiu-se da seguinte questão de pesquisa: como a psicodinâmica do trabalho se
apresenta no contexto da ressocialização de pacientes com transtornos mentais, por meio do
trabalho, em um empreendimento social ligado à arte e cultura popular?
O objetivo geral do trabalho foi compreender como a psicodinâmica do trabalho se apresenta
no contexto laboral de ressocialização de usuários com transtornos mentais, em uma
organização social ligada à arte e cultura popular; tendo os seguintes objetivos específicos: i.
identificar construtos da psicodinâmica do trabalho num contexto laboral de ressocialização
de usuários com transtornos mentais, e ii. analisar os construtos da psicodinâmica do trabalho
identificados num contexto laboral de ressocialização de usuários com transtornos mentais.

2 Psicodinâmica do trabalho
O processo histórico que deu origem aos estudos da PDT teve início no século XVII, período
em que as condições pelas quais os empregados passavam dentro e fora do ambiente
industrial eram precárias e sem higiene. Devido às consequências da revolução industrial
presente na época, desencadeou-se uma nova forma de enxergar o trabalhador e a vida em
sociedade (PILATTI, 2007).
Considerando todo o processo histórico que antecedeu e favoreceu a emergência do
capitalismo industrial no século XX, a Psicodinâmica do Trabalho, através dos estudos do
psiquiatra e psicanalista francês Christophe Dejours, iniciados na década de 1980, voltou-se
para compreender de forma mais detalhada algumas dimensões de contexto e de conteúdo
envolvidas na relação homem-trabalho dentro das organizações (DEJOURS, 2008; MENDES,
2007a).
2.1 Dimensões de contexto
As dimensões de contexto abarcam as categorias organização do trabalho, condições de
trabalho e relações de trabalho. Elas auxiliam na compreensão da atividade de trabalho e das
estratégias defensivas, sejam individuais ou coletivas, que os indivíduos lançam mão para
confrontar o trabalho prescrito pela gestão frente ao trabalho real desenvolvido, e são os
construtos provenientes dessa dimensão que “constituem as bases materiais e sociais nas quais
se inscrevem a estrutura, os processos e a cultura organizacional” (MENDES; FERREIRA,
2008, p. 113).
Nas condições de trabalho (CT), Dejours (1992) engloba os elementos dos ambientes físico,
biológico e químico, as condições de higiene e segurança, e por fim, as características
antropométricas do posto de trabalho.
A categoria organização do trabalho (OT) incorpora elementos formais e informais que
representam os modelos de gestão implantados para o funcionamento do trabalho (FREITAS;
FACAS, 2013). Os elementos podem englobar a divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa, o
sistema hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder e as questões de
responsabilidade (DEJOURS, 1992).
[...] espaços constituídos por uma relação social que traça compromissos entre os
objetivos e as prescrições para a realização do trabalho e que está em constante
transformação, pois as instalações podem mudar, o mercado pode mudar, o cliente
pode mudar, as relações de trabalho podem mudar e transformar diretamente a
qualidade do trabalho (RANCAN; DIONGO, 2016).

Já a categoria relações de trabalho define-se como “todos os laços humanos criados pela
organização do trabalho” (DEJOURS, 1992, p.75) e se refere às relações da chefia com os
membros da equipe, as relações entre os pares de trabalho e também as relações desses com
agentes externos, como os clientes e a sociedade em geral (BUENO; MACEDO, 2012).
2.2 Dimensões de conteúdo
As dimensões de conteúdo contemplam os aspectos subjetivos, individuais e coletivos, dos
trabalhadores frente aos elementos que estes se deparam e convivem no contexto de trabalho,
agrega elementos que estão ligados “a integridade do aparelho psíquico e, mais além, a saúde
do corpo” (DEJOURS, 1992, p. 38). Segundo o autor, esta dimensão envolve construtos como
prazer-sofrimento, reconhecimento e estratégias de defesa.
O sofrimento no trabalho pode emergir relacionado a aspectos objetivos da situação de
trabalho, como infrações das leis trabalhistas, mas, e talvez principalmente, pode ser oriundo

de demandas subjetivas como, por exemplo, o enfrentamento de riscos e o sentimento de não
corresponder positivamente às imposições do trabalho (FLEURY; MACEDO, 2012).
Os objetivos da PDT em relação ao sofrimento vão desde a tentativa de evitar que o mesmo
provoque o adoecimento do indivíduo (sofrimento patogênico) até à busca pela compreensão
dos mecanismos usados pelo trabalhador para transformar sofrimento em prazer (sofrimento
criativo). Portanto, o caminho para a estabilidade social e psicológica do indivíduo está
relacionado à busca pelo prazer e à neutralização do sofrimento intenso no ambiente de
trabalho (CARRASQUEIRA; BARBARINI, 2010).
As estratégias de defesa, de acordo com Bueno e Macedo (2012), têm o objetivo de adaptar o
sujeito às pressões de trabalho para minimizar o sofrimento. Estas se diferenciam dos
mecanismos de defesa do ego por não estarem interiorizados no indivíduo e persistirem a
partir de uma situação externa.
O construto reconhecimento, finalmente, é uma forma específica de retribuição moral para o
ego como resposta à dedicação, engajamento e desempenho eficaz no trabalho (BUENO;
MACEDO, 2012). Segundo Dejours (1992), existem dois tipos de reconhecimento na PDT: o
reconhecimento fruto da chefia e dos clientes, que são baseados no julgamento de utilidade, e
o reconhecimento de estética proveniente dos colegas de trabalho.
3 Procedimentos metodológicos
Para pesquisas que buscam compreender as relações sociais, a abordagem qualitativa,
orientadora deste estudo, é ideal para suprir a carência de familiaridade que os cientistas
sociais costumam ter com o que ocorre nas esferas da vida a que se propõe estudar (FLICK,
2004).
De acordo com os objetivos do estudo, classificou-se sua tipologia como exploratória, pois os
resultados servirão de base para pesquisas subsequentes em uma área inicial de investigação,
onde os conhecimentos são escassos: a PDT em um tipo específico de empreendimento social
ligado à ressocialização de pessoas com distúrbios mentais, por meio do trabalho. O caráter
descritivo também tipifica este estudo, pois se buscou evidenciar as características presentes
em determinado campo e fenômeno (VERGARA, 2013).
Desenvolveu-se um estudo de caso único, pois o corpus empírico da pesquisa é um
empreendimento social, no caso um bloco carnavalesco localizado no nordeste brasileiro. Sua
principal característica refere-se aos seus integrantes que são em sua maioria pessoas com
distúrbios mentais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), constituindo-se numa
“amostra qualitativa” do tipo institucional (PIRES, 2008).
De acordo com a classificação de Flyvbjerg (2006), o estudo de caso possuiu a estratégia de
seleção orientada pela informação como um caso extremo ou marginal, pois, na presente
pesquisa, procurou-se obter informações sobre um caso incomum e extremamente específico
de um bloco carnavalesco não convencional.
O estudo foi realizado no período de março a julho de 2016, com dois tipos específicos de
sujeitos de pesquisa: usuários com distúrbios mentais dos CAPS e não usuários, ambos são
funcionários voluntários da fundação que abriga o bloco. No total foram entrevistados três
usuários e dois não usuários. Ressalta-se que foram utilizados nomes fictícios ao citar trechos
das entrevistas para preservar a identidade dos entrevistados e que foram assinados e
documentados os termos de consentimento de uso das falas das entrevistas e do nome do
bloco e os termos de confidencialidade das identidades dos entrevistados.
Os procedimentos técnicos utilizados foram entrevistas auxiliadas por roteiros específicos
para cada tipo de sujeito os quais envolveram questões gerais e outras voltadas a estimular a

emergência de conteúdos ligados à PDT. Como ferramenta auxiliar para o processo de
categorização das entrevistas, adotou-se o software Atlas Ti. A técnica utilizada para a análise
dos dados coletados foi a análise dos núcleos de sentido (ANS), proposta por Mendes (2007b)
no âmbito das pesquisas qualitativas em PDT, a partir de uma adaptação da análise de
conteúdo categorial desenvolvida por Bardin (1977).
A ANS consiste: i) no desmembramento do texto em unidades e núcleos de sentido ligados a
conteúdos de tipo lógico e psicológico; e ii) no agrupamento de acordo com a sua
familiaridade e recorrência (MENDES, 2007b). Os núcleos de sentido foram, ao final do
processo, agrupados em temas. Por meio do processo de categorização, foram encontrados
383 núcleos de sentido, posteriormente agrupados em seis temas relacionados às dimensões
de contexto e de conteúdo da PDT: i) condições de trabalho; ii) organizações de trabalho; iii)
relações de trabalho; iv) prazer-sofrimento; v) estratégias de defesa; vi) reconhecimento
(DEJOURS, 1992).
4 Resultados e discussões
Nas falas dos entrevistados foram encontrados diversos elementos que convergem para as
duas grandes dimensões da psicodinâmica do trabalho, contexto e conteúdo, conforme
Dejours (2008) e Mendes (2007b) explicam na literatura. Nos próximos tópicos serão
abordados os temas que emergiram de acordo com cada dimensão.
4.1 Dimensões de contexto
Diante do exposto na revisão da literatura, puderam-se identificar a partir dos discursos dos
entrevistados elementos que abrangem as três dimensões: condições de trabalho, organização
de trabalho e relações de trabalho.
4.1.1 Condições de trabalho
Em relação às condições de trabalho, na entrevista com a funcionária Ester, obtiveram-se
informações sobre o local da fundação em relação ao seu tamanho não satisfatório. Mesmo
não apresentando um ambiente ideal, a fundação possui salas diversas desde recepção, atelier,
sala de informática, sala de leitura, até cozinha e escritórios. Os elementos descritos por Ester
(e posteriormente por João) estão ligados ao que Dejours (1992) define dentro do contexto das
relações de trabalho como o ambiente físico.
A fundação é um espaço pequeno. É uma casa conjugada, ela é comprida assim, mas
é uma casa conjugada, então uma casa que não tem as condições de trabalho ideal,
né? Temos uma sala grande, mas um pouco quente onde a gente faz os ensaios,
peças de teatro e tal. Temos outra sala bem grande que é o atelier de confecção e
temos outra sala pequena de informática e uma sala de leitura (Ester).

Por outro lado, percebeu-se também que, especialmente os usuários, gostam da fundação no
sentido de se sentirem confortáveis e de considerarem como sua segunda casa. O usuário João
explica que gosta do espaço da casa e detalha sobre aspectos físicos da mesma.
Agora quando a parte de eu estar num ambiente que é, é salubre? É. Que é salutar?
É. Que eu me realizo aqui? Realizo-me. Que eu me sinto como eu esteja em casa. Eu
me sinto em casa aqui. Até quando eu falo para todo mundo eu digo: é minha outra
casa, minha outra casa (João).

Ao ser perguntado sobre sua opinião quanto à realização de mudanças na fundação, João se
mostrou entusiasmado caso pudesse comprar o terreno ao lado da casa e fazer modificações
nas estruturas.
Ah, o espaço é ótimo, mas se a gente pudesse comprar esse terreno aí, que tem aí
atrás. Ah, ia ser show, ia ser uma maravilha. Porque o terreno lá dá para fazer uma

horta maravilhosa, dá para fazer um galpão maior de que esse aqui, de que esse
espaço aqui meu, bem maior que o espaço meu (João).
Dá para fazer uma área de ensaio só para o bloco se quiser, dá para fazer um espaço
só de leitura e dá pra fazer um teatro todinho, um teatro, pra ficar completamente
independente. Aí seria, ele seria para ensaio de música, seria para o teatro, seria para
uma performance (João).

4.1.2 Organização do trabalho
A estrutura organizacional, na fala dos não usuários, encontra-se trechos que mostram as
funções que alguns dos membros do bloco exercem, assim como o formato da estrutura
hierárquica do mesmo. Quanto à tomada de decisões, a gestora da fundação relata que foi
constituído um comitê com representatividade de cada segmento interessado no andamento
das atividades do bloco. Profissionais dos CAPS, familiares dos usuários e os próprios
usuários eram exemplos de representantes. Esta forma de organização é característica dos
modelos contemporâneos de gestão, mais focado na participação (FREITAS; FACAS, 2013).
O bloco tem 10 anos, a gente começou em 2007 e acho que a minha função sempre
foi a mesma, a de articuladora, eu faço um pouco de direção de arte do bloco, não é?
Mas o bloco ele foi se organizando, se estruturando a partir das necessidades.
Primeira coisa, pensamos a gente não quer ter uma diretoria desse bloco, mas
alguém tem que tomar as decisões por ele, então a gente formou uma coisa que a
gente chama de comitê de organização, e é formado por 3 representantes de cada
CAPS. Esse é o formato que a gente pensou idealmente, que é 1 profissional do
CAPS, um usuário e um familiar (Ester).

Apesar de Ester estar à frente do bloco desde seu início, é interessante salientar que as
atribuições dos cargos dos demais membros do bloco não se deram de modo arbitrário, mas
foi resultado do processo de identificação dos indivíduos com as atividades, constituindo
assim modelos de gestão informais que, segundo Freitas e Facas (2013), são características da
organização do trabalho, percebíveis quando Joana diz que “Não tem aquela de ‘Ah, Fulano
ou Ciclano vai costurar...’ Não, a gente vai vendo como as pessoas realmente têm algum
potencial e vai direcionando para esse potencial”.
Um aspecto interessante sobre a questão da função desempenhada por cada membro do bloco
é a ressignificação do trabalho, pela inversão contínua de papéis, onde quem ensina e quem
trata no CAPS passa a aprender no bloco novas possibilidades sobre o próprio fazer. Isto foi
observado na entrevista com Ester.
Eu acho assim que o bloco proporciona para eles e para os profissionais dos CAPS
um aprendizado muito grande assim no sentido de que é possível sim a gente
construir outras formas de cuidado, não é? E que aquelas pessoas que tão sempre
naquela posição de ser cuidadas, eles também têm muito a coisa de cuidar do outro,
eles aprendem o processo de eles mesmo se cuidarem entre si e de mostrar para a
gente outras formas de se gerar saúde mental e de cuidar (Ester).

João também aborda em sua fala um aspecto relacionado à ressignificação do trabalho quando
diz que algumas destas atividades possuem um movimento pendular onde de um lado quem é
detentor do conhecimento a ser transmitido também aprende e do outro, aqueles que devem
receber o conhecimento também transmitem.
Porque nós acolhemos e somos acolhidos, nós temos oficinas de ensinamento e
aprendizagem. Que tanto nós fazemos o caminho, ida, e o inverso também porque
muita gente nos traz conhecimentos que nós não temos e às vezes eles trazem só
resultado para um problema que nós não conseguimos resolver (João).

Existe ainda outro fator relacionado ao tema organização do trabalho identificado na fala de
Joana, que está ligado à descentralização. Joana falou que “Na reunião com os profissionais
isso é visto e depois eles repassam nos espaços, nos equipamentos. Então de certa forma, não

é centralizado na fundação e se descentraliza nos espaços, nos CAPS”. Assim, a fundação não
é a única responsável pela produção de todos os produtos necessários ao bloco. Parte das
atividades do bloco é redirecionada para os CAPS, descentralizando a execução dessas
tarefas.
Os funcionários usuários confirmam em seus discursos dois aspectos que surgiram no
discurso dos funcionários não usuários: a atribuição das funções segundo a afinidade do
executor com as mesmas e a capacidade que uma mesma pessoa tem de exercer diversas
funções conforme João explicou: “Então aqui eu sou pintor, sou desenhista, sou carpinteiro,
marceneiro, sou paciente e sou cuidador”.
O que os funcionários usuários agregam de novo em seus discursos em relação à organização
do trabalho é a gestão do conhecimento, onde há uma preocupação em preparar sempre outras
pessoas para substituir a ausência do titular de uma determinada função, uma dinâmica onde
você deve passar o seu saber-fazer aos seus colegas de trabalho para que o trabalho não seja
interrompido toda vez que um membro se ausentar.
Nós temos as pessoas daquele setor, mas deixamos as outras preparadas, para
assumir, entendeu? Mas cada qual é responsável pelo setor [...] E então aqui nós está
sempre passando conhecimento de um para o outro, porque o meu sonho é o
seguinte: é que minha equipe que a gente está trabalhando aqui... quando um sair, o
corpo não fica manco. (João).

Quanto à autonomia, esta foi abordada na fala dos funcionários não usuários e usuários de
modo similar, a única diferença está no ponto referencial. Enquanto os funcionários não
usuários são aqueles que não determinam e nem restringem as funções exercidas dentro do
bloco, os funcionários usuários são aqueles que fazem somente o que os mesmos querem e
gostam de fazer. Por exemplo, João aborda em seu discurso que “Aqui não tem nada que
imponha ‘ah por que nós vamos fazer’ [...] Se a cabeça tiver tranquilo. Se não tiver…”.
Em relação às atividades, alguns dos entrevistados descrevem os tipos de atividades
desenvolvidas e oferecidas pelo bloco além do desfile de carnaval, como oficinas e peças de
teatro. Ester afirma que “nós fizemos participamos do edital da Paixão de Cristo aí montamos
uma peça, enfim de forma que o núcleo, mais assim, mais do bloco mais próximo permaneceu
é [...] Desde o carnaval”. Joana também trata em sua fala sobre essas atividades ao relatar que:
E têm alguns projetos, ela consegue não é, manda pela fundação projeto para o
IMEC, para outras instituições e esse dinheiro vai fazendo com que venham oficinas
de percussão, oficinas de bonecos, tudo que depois pode ser encaixado dentro do
processo do bloco (Joana).

Na fala de um dos funcionários usuários pode-se perceber também que essas atividades são
desenvolvidas com cuidado e cautela para garantir a integridade e segurança dos usuários que
venham a participar, considerando e respeitando as limitações do outro.
Então nós temos muito material solto. Porque o CAPS geral ele é quase que [...]
Sem muita é... Extremos. Sem muito extremos. Mas existe. Já quando é no CAPS
AD, então a gente já tem muita cautela porque são dependentes químicos, e às vezes
um álcool que a gente tem aqui a gente tem que guardar, um vinagre que a gente tem
aqui, tem que guardar (João).

Na fala de Joana, surgiu um elemento interessante relacionado a planejamento e controle,
relatando que os funcionários usuários têm liberdade plena de escolha das funções
(autonomia), os não usuários são encarregados de tarefas prescritas. Entre as atividades
prescritas passadas para Joana aparecem as de planejamento e controle.
Então a ideia é fazer com que a população venha a conhecer, não é? E aí fico no
bloco que eu fiquei mais esse ano com a responsabilidade de estar fazendo avaliação
e planejamento dentro do bloco, não é? Por exemplo, o que é que a gente fez ano

passado? Como foi que a gente fez? O que a gente pode melhorar? Então estamos
fazendo também um processo no sentido do bloco esse ano (Joana).

O trabalho é planejado e controlado através do cumprimento das prioridades. Na medida em
que os usuários se sentem aptos e dispostos a realizar a atividade, eles irão fazer de acordo
com as “prioridades” sinalizadas por Ester, como enfatiza João: “Ela diz que tem prioridade.
Tudo bem. A gente vai atuar em cima daquilo”.
4.1.3 Relações de trabalho
Um dos aspectos mais citados entre os entrevistados está relacionado ao cuidado que cada um
tem pelo outro. No discurso de Ester, é possível observar que o bloco é um ambiente onde se
aprende a cuidar e ser cuidado, independente de qual seja a sua posição dentro do bloco e se é
ou não possuidor de algum distúrbio.
Eu acho assim que o bloco proporciona para eles e para os profissionais dos CAPS
um aprendizado muito grande assim no sentido de que é possível sim a gente
construir outras formas de cuidado, não é? E que aquelas pessoas que tão sempre
naquela posição de serem cuidados, eles também têm muito a coisa de cuidar do
outro, eles aprendem o processo de eles mesmos se cuidarem entre si e de mostrar
para a gente outras formas de se gerar saúde mental, de cuidar… (Ester).

A entrevistada Joana concorda com o discurso de Ester, colocando esse cuidado mútuo como
fruto de uma sintonia entre as pessoas onde um percebe a fragilidade do outro e procura
ajudar.
Ester sempre diz assim “tem dia aqui que eu não sei mais quem é que precisa de
terapia: sou eu ou se são eles” porque entra numa sintonia também nesse sentido que
às vezes as pessoas estão tão bem que você às vezes... Sua vida às vezes tem um dia
que você está mais para baixo, não é? As pessoas percebem e começam com essa
sintonia essa sincronização (Joana).

O último tópico abordado por Ester em relação à forma como as pessoas interagem no
trabalho, está relacionado ao contato com o âmbito externo ao bloco, com as pessoas do
bairro onde a fundação está inserida e como se remodelaram essas relações no decorrer do
tempo.
Os moradores ficavam à distância, meio assim, eu não vou me misturar, senão vão
pensar que eu sou doido, não é? Então ficava aquele nosso grupinho na quadra
brincando o pessoal assim olhando de longe. Depois essas pessoas começaram a
chegar mais perto, depois começaram a ouvir o discurso, depois começaram a sair
no bloco, não é? E mudou totalmente a visão, a relação, entendeu? [...] eu boto
muita fé, que é essa coisa de aproximar as pessoas, aproximar diferenças (Ester).

Quanto aos funcionários usuários, foi possível verificar que estes entendem as relações de
trabalho deles como relações familiares, onde predomina o acolhimento, apoio mútuo e troca
de cuidados.
Não, o relacionamento aqui é muito familiar. Porque aqui quando nós chegamos
aqui nós nos tornamos uma família mesmo. Ao ponto de alguém chegar aqui eu
trabalhar naquela parte, vim aqui cortar umas peças para a Maria costurar, ou ela ir
buscar uma peça minha para cortar (João).
Essa semana, o João [...] Eu estava assim sabe, triste, preocupado com minha família
porque eu [...] Nessa semana, semana foi horrível para mim [...] Não quero nem
lembrar que me dá vontade de chorar... Mas o João me deu um conselho pra eu
poder não ficar triste e funcionou (Pedro).

Apesar de todos os pontos positivos destacados pelos funcionários de ambos os tipos, também
foi possível perceber entre eles que, usando a mesma comparação da família, existem os
momentos de conflito, todavia estes momentos são logo resolvidos:

E assim normalmente a gente tem que ficar muito atenta, eu e as meninas lá na
fundação porque alguns momentos de estresse eles podem meio que entrar numa
crise sabe? Assim, um pouco, e aí a gente tem que estar atenta, estar cuidadosa,
conversar, parar, paro tudo [...] Paro tudo aí vou lá pra minha sala, aí a gente senta e
conversar, depois a gente volta (Ester).

4.2 Dimensões de conteúdo
Considerando a dimensão de conteúdo da PDT abordadas na revisão da literatura, foram
encontrados nos discursos dos entrevistados elementos que se encaixam com os seguintes
construtos: Prazer-Sofrimento; Estratégias de Defesa; e Reconhecimento. A seguir serão
abordadas as análises para cada categoria.
4.2.1 Prazer-sofrimento
Logo no início do discurso de Ester, é possível captar a forma como ela se sente em relação
ao trabalho, associando o prazer no trabalho ao senso de missão pessoal. Joana também é
expressiva em sua fala.
Primeiro eu vou dizer que é um prazer, não é? Estar aqui falando sobre o bloco, que
é uma paixão assim hoje é uma […] Sei mais nem se eu posso dizer se é uma
escolha ou opção de vida, mas é algo que chegou na minha vida e ficou, assim como
um compromisso, uma missão (Ester).
Então é assim algo muito valioso por que [...] É uma felicidade muito intensa,
porque você ajuda as pessoas nesse processo. E às vezes é muito estressante, por que
o bloco ele tanto tem usuário como familiares como tem os amigos do bloco (Joana).

Apesar desses momentos recompensadores descritos pelas entrevistadas também foram
identificados nos discursos analisados momentos difíceis, onde se torna perceptível à
exposição da entrevistada Ester sobre situações de desespero e angústia ao falar de momentos
em que não quer organizar o desfile de carnaval: “Ah eu não vou mais, porque eu não posso
fazer do jeito que eu quero, e eu não quero fazer do jeito que eu posso”. Neste momento
retoma-se o discurso de Fleury e Macedo (2012) que argumentam sobre a ligação do
sofrimento ao sentimento de não corresponder positivamente às imposições do trabalho.
João desperta a atenção para uma possível forma de prazer proporcionada pelo trabalho na
medida em que este permite que ele neutralize ou equilibre o seu sentimento de abandono
pelo Estado com o acolhimento recebido na organização: “Então assim, é assim que eu me
sinto aqui é um pouco abandonado. Acolhido sim, pela fundação, acolhido pelas pessoas da
fundação, acolhido pelos companheiros, mas abandonado pelo […] Estado” (João).
Já a entrevistada Maria descreve que o resultado do seu trabalho aparece como um momento
de muita emoção, ou seja, o dia em que o bloco vai para a avenida.
E o que eu gosto mais ainda é estar na avenida no dia. Ah, é emoção demais [...] Eu
sinto uma sensação assim sei lá, umas coisas alegres, uma emoção grande [...] Mas
na avenida eu estou lá morta de satisfeita. No dia que Deus me levar, eu quero que
Deus me leve assim, eu brinco Carnaval hoje e amanhã Deus me leva (Maria).

É interessante observar como essa dinâmica (prazer-sofrimento) se dá em não usuários, onde
o prazer emerge através dos momentos recompensadores onde eles presenciam como a
dinâmica de trabalho do bloco muda positivamente a vida dos usuários e isso é suficiente para
ignorar o sofrimento (CARRASQUEIRA; BARBARINI, 2010). Já os usuários demonstram
suas fragilidades subjetivas (embora em menor escala) de forma mais clara assim como
atribuem os momentos prazerosos e alegres as suas próprias vivências laborais no bloco e o
fruto gerado por esse trabalho.
O que vale ressaltar nesse ponto é que o sofrimento aqui não aparece em nenhuma das falas
como proporcionados propriamente pelo trabalho ou a dinâmica deste, mas como

consequência do transtorno mental dos funcionários usuários que pode em certos momentos
evocar situações desagradáveis para todos da organização (usuários ou não). Dessa forma,
podemos interpretar que o sofrimento para os não usuários seria decorrente das situações
desagraveis com usuários a serem contornadas e as dificuldades financeiras, enquanto para os
usuários o sofrimento já está embutido ou atrelado ao subjetivo do indivíduo conforme o tipo
de transtorno que este possua.
4.2.2 Estratégias de defesa
Este tema não foi tão recorrente nas falas dos não usuários, todavia percebeu-se que há uma
dificuldade destes em discorrer sobre como se sentem com esse trabalho, chegando a afirmar
que são sentimentos que além de complexos são divergentes, dando sinais de existir uma
negação do que realmente se sente, camuflando o sofrimento e até o compensando através dos
momentos de prazer, ou seja, os não usuários buscam se adaptar às pressões para reduzir o
sofrimento (BUENO; MACEDO, 2012).
É tão difícil de falar desses sentimentos porque às vezes eles são tão complexos, até
contraditórios. Alguns momentos eu penso, eu não vou mais fazer, entendeu? [...] Eu
não vou mais fazer isso, mas aí não tem como [...] Criar beleza, a estética, mostrar
que aquelas pessoas que são discriminadas, e que são tidas como incapazes, tem essa
potência de vida, sabe? [...] Dá muita […] Gera muita emoção e muito prazer
(Ester).

Quanto aos funcionários usuários, foram identificados três mecanismos defensivos distintos
entre eles, o primeiro está relacionado à fuga da situação de conflito enquanto a segunda a um
estado de negação da existência de conflitos. O entrevistado João afirma algumas vezes que
“então assim, quando a gente percebe que um dos nossos está sendo prejudicado já por aquela
outra pessoa, a gente procura tirar aquela pessoa daquele local e botar ele em outra coisa em
outro local” (João). Assim, nas situações conflituosas e estressantes do dia-a-dia de trabalho
eles precisam se esquivar do conflito assim como afastam os membros atingidos por estas
situações do ambiente de trabalho para resguardá-lo de quaisquer danos.
Na fala da entrevistada Maria, por sua vez, percebemos o segundo tipo de estratégia
defensiva, a negação da existência de conflitos. No discurso de Maria, a mesma diz não existir
nada de negativo no dia-a-dia do bloco: “Do trabalho do bloco eu gosto de tudo, tudo, tudo”.
Os entrevistados João e Pedro também colocam em seus discursos relatos bem similares à fala
de Maria, socializada acima: “Na verdade, eu gosto de tudo do bloco, não é? Principalmente
do bloco, da fundação” (Pedro). “Eu não tenho um gostar mais. Eu não tenho um gostar mais.
Eu gosto do espaço (João)”.
Ainda é possível identificar um terceiro tipo na fala de João. Esse tipo de estratégia está
ligado a uma forma que eles encontraram de enfrentar o conflito, onde não se bate de frente
com o causador do conflito, mas usa-se da força do mesmo para combatê-lo.
Então. A gente usa aquele é, como a técnica é do, do […] Tai-chi. O Tai-chi o que é que ele
faz? Você vai aquele negócio, vai balançando, balançando, o que é que você vai fazer?
Você vai usar a força do opressor contra ele mesmo. Então assim que a gente faz aqui
também, dessa mesma forma (João).

4.2.3 Reconhecimento
O tema reconhecimento esteve presente nas falas dos funcionários e, principalmente, nas dos
usuários. Pode-se analisar que ao participar dos desfiles de carnaval, por exemplo, os
entrevistados se sentem importantes, por estarem sendo vistos e prestigiados pelos parentes e
pessoas em geral que estão nas arquibancadas para ver o desfile.
Por incrível que pareça nesses anos todos, elas nunca foram e esse ano, todas elas
foram. Quando elas chegaram, eu já estava pronta, não é? Aí eu fiquei assim meio

delas terem me visto pronta. Aí depois elas: “Mas mãe a senhora estava bonita na
avenida”. Bateram foto. Eu achei maravilhoso esse ano, fiquei muito maravilhosa e
orgulhosa delas todas terem me visto (Maria).

O usuário João fala sobre a sua sensação ao conseguir mudar um pouco o quadro dos
dependentes químicos que participam de suas oficinas de ensinamentos e compara a sua
alegria de conquista e reconhecimento como a de um psiquiatra que consegue fazer um
paciente com depressão sorrir.
Às vezes ele chega fica sentadinho ali, a gente chega incentiva para alguma coisa,
quando ela fechou a carranca ele não quer ainda e não tem nem o insistir mais. Aí
quando vê, ele tá aqui trabalhando e quando chega ao final do dia às vezes ele sai
com um sorriso daqui que você fica assim “meu dia valeu a pena” (João).

O reconhecimento visto pelo usuário João confirma o que a literatura, propõe na qual Dejours
(1999, p. 21) esclarece “somente depois de ter reconhecida a qualidade do meu trabalho é que
posso, em um momento posterior, repatriar esse reconhecimento para o registro da
identidade”.
Em relação aos funcionários não usuários entrevistados, notou-se que o reconhecimento deles
vem da percepção do progresso e evolução dos usuários. A forma como se sentem felizes por
estarem podendo ajudar pessoas a saírem de situações difíceis faz valer a pena todo o trabalho
das funcionárias.
Porque quando as pessoas estão na avenida, elas têm uma felicidade, uma
expressividade que você olha e diz “puxa vida valeu a pena se dedicar muito tempo
para isso”. E depois os depoimentos de “puxa foi muito bom estar aqui ter trazido
meu filho ou meu irmão que fica o tempo todo trancado em casa” e estar aqui ver
um monte de gente nas arquibancadas olhando prestigiando. Então é assim algo
muito valioso porque é uma felicidade muito intensa, porque você ajuda as pessoas
nesse processo (Ester).

5 Considerações finais
A presente pesquisa conseguiu atingir o seu objetivo de compreender como a psicodinâmica
do trabalho se apresenta no contexto laboral de ressocialização de usuários com transtornos
mentais em uma organização social ligada à arte e cultura popular. Além disso, os objetivos
específicos foram alcançados, pois se puderam identificar e analisar os construtos da
psicodinâmica do trabalho neste mesmo contexto.
Através dos dados levantados no estudo de caso, foi possível identificar e analisar as
dimensões de contexto com os seguintes construtos: organização de trabalho, condições de
trabalho e relações de trabalho, e as dimensões de conteúdo com os construtos: prazersofrimento, estratégias de defesa e reconhecimento, que emergiram durante a categorização.
Com os temas identificados por meio do uso da ANS, se conseguiu entender um contexto
incomum na sociedade envolvendo um empreendimento social ligado à arte e cultura popular,
no qual se oferece oportunidades de trabalho a pessoas com pouca visibilidade na sociedade.
Destacam-se os resultados positivos de um trabalho baseado na participação de “trabalhadores
não típicos” e realizado um pouco às avessas, onde o cuidador reaprende sobre o seu fazer
com aquele de quem cuida, e este, colocado na posição de protagonista dentro dos seus
limites, vai também aprendendo, no dia a dia do trabalho, a administrar o simples e o
complexo, numa teia de relações multifacetadas.
Conclui-se que o trabalho neste empreendimento, além de ajudar na ressocialização, também
contribui de maneira benéfica no tratamento psicológico dos usuários. Devido à existência de
poucas contribuições acadêmicas acerca do tema, o estudo proporcionará a possibilidade de
que novas pesquisas possam ser desenvolvidas.
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