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PRAZER E SOFRIMENTO NO TRABALHO: META ESTUDO DA 
PUBLICAÇÃO ACADÊMICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo analisar como o tema “psicodinâmica do trabalho” vem 

sendo relacionado ao longo dos anos na literatura nacional e internacional. Como 

caminho metodológico, utilizou-se a pesquisa bibliométrica na base nacional SPELL e em 

seis bases internacionais. Os resultados indicaram que se trata de um tema com 

amplitude nacional e internacional. Identificou-se um total de 224 artigos relativos à 

psicodinâmica, sendo 56 artigos encontrados na base nacional e 168 artigos nas bases 

internacionais. Identificou-se ainda que o tema abrange diversas formas, dentre eles o 

prazer e sofrimento no trabalho, a subjetividade, o significado do trabalho e o processo de 

adoecimento. O estudo de redes de instituições que trabalham com o tema, em âmbito 

nacional, mostrou um cluster contendo 13 instituições, tendo a UFMG e Faculdade Novos 

Horizontes como instituições centrais. Sugestões e limitações são tratadas no artigo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Embora o trabalho tenha um papel importante na sociedade, contribuindo 

significativamente para o avanço das organizações e indivíduos, ele também traz 

conotações negativas, o que acontece quando associamos os problemas sociais 

causados pelo trabalho nos tempos atuais, tais como doenças, dor, sofrimento, torturas, 

entre outros. Em contraponto, a importância do trabalho conforme Adam Smith baseia-se 

na geração do bem pelos indivíduos com benefício para a sociedade como um todo. A 

prática mostra que as empresas exigem o máximo de trabalho e, em troca, ofertam 

pequenos salários, o que leva a crer que, na atualidade, a geração de bem é limitada a 

organizações e não a todas as partes interessadas de uma sociedade (HANDY, 1995).  

Para o indivíduo, o trabalho ocupa lugar fundamental quando se faz presente 

o sentido do trabalho, percebido segundo Trist (1978), Morin (2001), Ronchi (2012) em 

função de aspectos intrínsecos e extrínsecos da atividade. O primeiro aspecto é verificado 

em função da variedade e desafio, da aprendizagem contínua, da contribuição social e da 

autonomia. Já no caso das variáveis extrínsecas percebe-se o salário, bens materiais e 

condições físicas do ambiente de trabalho. 

Outra importante percepção para a formação do sentido do trabalho está 

presente nos estudos de Hersey e Blanchard (1986). Para eles, os trabalhadores esperam 

na realização do trabalho boas condições de trabalho, informação, disciplina,  apreciação 

integrada do trabalho por ele desenvolvido, lealdade da administração, bons salários, 

promoção e crescimento da organização, segurança no emprego, compreensão de 

problemas individuais e a possibilidade de realizar um trabalho interessante. Percebe-se 

neste ponto alinhamento aos preceitos da teoria da psicodinâmica do trabalho quando a 

entendemos como formadora de identidade. Assim, embora Dejours (2005) afirme que o 

trabalho é causador de sofrimento, em condições adequadas é fundamental para a 

existência humana. Para ele, o trabalho é ambivalente, pode por um lado ser o causador 

da auto realização e saúde e por outro provocar alienação, doença mental e infelicidade. 

Os estudos de psicodinâmica do trabalho evidenciam agora o processo de 

construção do reconhecimento e dos impactos no prazer e sofrimento do trabalhador 

(MENDES, 2011). Para a autora, o reconhecimento envolve a mobilização política e 

capacidade de construir e recriar a realidade do trabalho, resultando entre multiplicidade 

de divergências e interesses inerentes ao trabalho.  

 Esses estudos vêm sendo elaborados e reconhecidos como estudos valiosos 

quanto ao perigo maior do sofrimento, o suicídio. Perigos como o suicídio entre outras 

patologias podem ocorrer relacionadas aos fatores de sofrimento no trabalho (DEJOURS, 
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1992:2004). Logo, o autor afirma que ainda são escassos os estudos que analisam o 

suicídio e sua relação com o trabalho, apesar de haver indícios, pois se trata de um tema 

complicado de análise em função da dificuldade em se falar no assunto pelas pessoas que 

tentaram o suicídio. Apesar deste apontamento feito pelo autor, alguns casos de suicídios 

ligados a ocorrências de sofrimento no trabalho foram relatados por ele. Nos relatos de um 

destes casos analisados por Dejours (2004), a vítima destacou na carta suicida que já não 

havia mais forças para “aceitar a indiferença, falta de respeito, humilhação pública, 

sofrimento moral e falta de reconhecimento” (DEJOURS, 2004, p. 30). Dejours (2004) 

aponta que a organização usou a desestabilização do indivíduo, que já havia sofrido com a 

defecção da solidariedade.  Percebe-se então que o sofrimento pode suscitar mal para o 

trabalhador, inclusive, pode levar a casos extremos, que acarretem em suicídio. Daí a 

importância dos estudos relativos ao tema psicodinâmica do trabalho. 

Sobre esse contexto surge a seguinte pergunta norteadora desse estudo, 

como o tema “psicodinâmica do trabalho” vem sendo relacionado ao longo dos anos na 

literatura nacional e internacional? Para responder à pergunta de pesquisa, realizou-se 

um levantamento dos artigos publicados nos periódicos que compõem as bases de dados 

do Portal SPELL (Scientific Periodicals Electronic Library) e nas importantes bases 

internacionais EMERALD, SAGE, WILLEY, SPRINGER, OXFORD E SCIENCEDIRECT, a 

fim de verificar o mapeamento da produção científica nacional e internacional sobre essa 

temática. A pesquisa nessas bases de dados foram conduzidas por meio dos seguintes 

descritores: “psicodinâmica do trabalho”; “prazer e sofrimento”; “subjetividade”, “Dejours” 

na base nacional e as mesmas palavras, porém em inglês nas bases internacionais. A 

busca foi realizada no mês de julho de 2016, o que limita a pesquisa das publicações até 

o mês mencionado. Sendo assim, foram encontrados 56 artigos nacionais e 168 artigos 

internacionais que abordam o tema da pesquisa. 

Em termos de literatura, muito se tem avançado nos estudos referentes à 

psicodinâmica do trabalho, entretanto, surge uma necessidade de entender os avanços 

da teoria e em que formas a psicodinâmica é estudada nas organizações e nos indivíduos 

que dela participam.  

Em um levantamento realizado nas bases SPELL, EMERALD, SAGE, 

WILLEY, SPRINGER, OXFORD, SCIENCEDIRECT e EBSCO não se encontrou nenhum 

estudo que tivesse desenvolvido um trabalho bibliométrico sobre esse tema. Sendo assim, 

esse estudo se pauta na revisão sistemática da literatura com o intuito de ser um ponto de 

partida para pesquisadores e acadêmicos que possuem interesse nessa temática.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

O referencial teórico deste artigo abordará conceitos da psicodinâmica do 

trabalho, sentido do trabalho, prazer, sofrimento e pesquisas realizadas no Brasil, assim 

como sua evolução de modo geral, a partir dos estudos disponibilizados na base SPELL. 

Ao longo da história da humanidade o trabalho teve diversas conotações, em 

alguns casos a classe empregadora procurou mostrar o trabalho alienado com uma aura 

de nobreza, conotações sagradas e, às vezes, um ar de dignidade (ARAÚJO, 2011). Para 

o autor, o trabalho deveria ser reconhecido como um valor em si mesmo e não pela forma 

atual como nos é apresentado, seja por necessidade ou imposição. O pensamento 

econômico da atualidade nos leva a crer que o trabalho é um caminho para o 

pertencimento social. Este pensamento foi introduzido desde os primeiros textos que 

relacionavam a ideia de trabalho como produto útil e necessário a sociedade capitalista. 

O trabalho interfere na construção da subjetividade e intersubjetividade. 

Mendes (2011) afirma que a relação sujeito-trabalho é caracterizada na forma como se 

executa tarefas, como e o tipo de esforço, a resistência que o indivíduo desprende e suas 

ações, constituindo, assim, a base da subjetividade e identidade. Contribuindo esse 

entendimento, Araújo (2011) afirma que os modelos da administração foram focados em 

apelos para transformar os modelos administrativos na falácia da cooperação harmoniosa 

do trabalho, contribuindo assim, com o sequestro da subjetividade do trabalhador e sendo 

um aliado ideológico da empresa capitalista.  

 Nessa condução, Dejours (1999) aponta que os constrangimentos, 

frustrações, privações e a precarização das relações subjetivas de trabalho levavam o 

sujeito a patologias. Ainda segundo o autor, todas as patologias que se relacionam com 

trabalho são também patologias da solidão. 

Sendo assim, a psicodinâmica do trabalho estuda situações de trabalho que 

ora possam conduzir ao prazer e ora ao sofrimento, ocasionando diversas possibilidades 

de patologias mentais psicossomáticas (DEJOURS; ADBOUCHELI; JAYET, 2010). 

Mendes e Araujo (2012) indicam que a psicodinâmica do trabalho se desdobra em 

diversas frentes de trabalho e abordagens. Em síntese, as autoras afirmam que o 

principal ponto de investigação é a relação entre o trabalho, suas dimensões visíveis e 

invisíveis, prescritas, cognitivas, afetivas, intersubjetiva, políticas e éticas com a 

constituição do sujeito investigado. 

Diante disso, verificou-se após um levantamento nas bases SPELL, que se 

trata de um tema com implicações acadêmicas e práticas, e vem sendo objeto de estudo 

ao longo das últimas décadas. 
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Nos artigos identificados publicados na base SPELL, pode-se notar que 

grande parte dos 55 artigos encontrados trabalha o prazer e sofrimento no ambiente de 

trabalho como principal forma de investigação (CANÇADO, 1994; CANDIDO, 2004; 

COSTA, 2007; LADEIRA e COSTA, 2007; HERNANDES; MACEDO, 2008; GARAY, 2008; 

MENDES; VIEIRA; MORRONE, 2009; CASTRO; CANÇADO, 2009; TOMAZINI; MACEDO, 

2010;  LA FALCE; GARCIA; DE MUYLDER, 2011; BISPO; HELAL, 2013; VILELA; GARCIA; 

VIEIRA, 2013; PINHEIRO; BARROS; JUNIO, 2013; MARTINS; HONÓRIO, 2014; BOAS; 

MORIN, 2014; PRATA; HONÓRIO, 2014; BARRETO et al., 2015; BARROS; HONÓRIO, 

2015; e por fim, SILVA; SILVA; NELSON, 2015). Entretanto, embora os autores abordem a 

mesma temática, o objeto de estudo e as metodologias foram diferentes em cada artigo 

analisado, sendo o olhar dos pesquisadores direcionado para trabalhadores tanto de 

organizações públicas e privadas, métodos quantitativos e qualitativos. 

Alguns estudos analisaram o prazer e sofrimento em relação a outras 

variáveis e construtos (COSTA et al., 2014; SOUZA; MENDONÇA, 2009; OLIVEIRA; 

GARCIA, 2011; PINTO, 2002; e LOURENÇO; FONSECA; BRITO, 2013). Nesses casos 

encontrados na literatura, identificou o estudo da temática em relação à Inovação Social, 

Justiça Organizacional, Poder e significado do trabalho. 

Além do prazer e sofrimento como tema de investigação, os estudos na 

academia brasileira também englobam outros subtemas tais como: subjetividade (BETIOL; 

TONELLI, 2002; LOCH; CORREIA, 2004; BOUYER; BARBOSA, 2010; WEBER; GRISCI, 

2010; MIRANDA et al., 2010; e MODESTO FILHO; VIEIRA; GARCIA, 2013), subjetividade e 

relação com outras variáveis (BACKES, 2012; MARQUES; MARTINS; SOBRINHO, 2011; e 

VALADARES et al., 2014), significado do trabalho (LUNARDI FILHO;  MAZZILLI, 1996; 

LEMOS; MAZZILI; KLERING, 1998; MAZZILLI; PAIXÃO, 2002; e LINHARES, 2014) e 

significado do trabalho e relação a outras variáveis (SILVA; GHIZONI; EMMENDOERFER, 

2015; PINTO, 2002; e LOURENÇO; FONSECA; BRITO, 2013). 

O sofrimento em si também foi investigado em relação a outros construtos 

do comportamento humano nas organizações, a saber: sedução, assédio moral, 

motivação e comprometimento (VASCONCELOS; PINOCHET, 2002; RAMOS; MENDES, 

2013; VIEIRA, 2014; GALPERIN; FERRAZ; SOBOLL; 2015; CARRIERI; AGUIAR; DINIZ, 

2013; e CRUZ; QUEIROS; LIMA, 2014). Cabe ainda destacar um artigo que aborda as 

estratégias de defesa ao sofrimento (DIAS et al., 2011). 

Outros artigos investigaram ainda outros aspectos da psicodinâmica do 

trabalho, tais como o medo (CUNHA; MAZZILI, 2005), a depressão (SANTOS; SIQUEIRA; 
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MENDES, 2010; e LINHARES; SIQUEIRA, 2014), o conflito organizacional (ROBICHAUD, 

2000; GUIMARÃES, 2006; FONSECA; CARVALHO, 2009; FARIA; BRUNING, 2013; JOB 

et al., 2013; e MEIRA, 2014) e ainda aspectos da vida pessoal e profissional (RABIA; 

CHRISTOPOULOS, 2008). 

Conforme o Quadro 1, pode-se perceber que a pesquisa sobre a 

psicodinâmica no trabalho abrange várias áreas do conhecimento e possíveis relações 

com outros temas, que, por sua vez, vêm se expandindo. 

 

Quadro 1 – Resumo das pesquisas sobre psicodinâmica  publicadas na Base Nacional SPELL 
 

Temáticas do 
Artigo Autores Objetos de Análise Instrumentos de Coleta 

de Dados Utilizados 

Prazer e sofrimento 
no trabalho 

Cançado (1994), Candido 
(2004), Costa (2007), 

Ladeira e Costa (2007), 
Hernandes e Macedo 
(2008), Garay (2008), 

Menes, Vieira e Morrone 
(2009), Castro, Cançado 

(2009), Tomazini e Macedo 
(2010),  La Falce, Garcia e 
De Muylder (2011), Bispo e 
Helal (2013), Vilela, Garcia 

e Vieira (2013) Pinheiro, 
Barros e Junio (2013), 

Martins e Honório (2014), 
Boas e Morin (2014) Prata 
e Honório (2014), Barreto 

et al. (2015), Barros e 
Honório (2015), Silva, Silva 

e Nelson (2015). 

Trabalhadores 
Terceirizados de 

organizações públicas e 
privadas; Estudantes, 
profissionais de RH; 
servidores públicos; 

trabalhadores do ramo de 
Hotelaria;  Docentes de 
organizações públicas e 

privadas; trabalhadores do 
setor bancário (gerentes e 

funcionários em geral); 
trabalhadores voluntários; 
trabalhadores de shopping 

Center;  enfermeiros; 
operadores de call Center; 

“vilas de funcionários”; 
motorista de transporte de 

carga; rodoviários. 

Entrevistas, Inventário 
completo de Trabalho e 
Riscos de Adoecimento 

(ITRA), utilização somente 
de uma das escalas, a 

Escala de Indicadores de 
Prazer-sofrimento no 

trabalho (EIPST), Escala 
de Sintomas Relacionados 

ao Trabalho – ESRT. 

Inovação social e 
relação com prazer 

e sofrimento 

Costa et al. (2014). Profissionais de um projeto 
social. 

Pesquisa documental e 
Entrevista. 

Justiça 
organizacional e 

Prazer e sofrimento 
no trabalho 

Souza e Mendonça (2009). Trabalhadores de uma 
organização pública do 

setor penitenciário. 

Escala de Percepção de 
Justiça Organizacional 
(EPJP) e a Escala de 

Indicadores de Prazer e 
Sofrimento no Trabalho 

(EIPST). 

Poder e Prazer e 
sofrimento 

Oliveira e Garcia (2011). Professores de uma 
instituição de ensino 

superior 

Questionário de 
Configurações de Poder 

Organizacional, e o 
Inventário de Trabalho e 
Riscos de Adoecimento 

(ITRA). 

Subjetividade, 
Sofrimento Psíquico 

e Mudança 
organizacional 

Backes (2012). Trabalhadores do setor 
privado. 

Entrevista. 

Estratégias de 
Defesa do 
sofrimento 

Dias et al. (2011). Operadores de Call Center Entrevista. 
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Sedução e 
Sofrimento 

Vasconcelos e Pinochet 
(2002), Ramos e Mendes 

(2013), Vieira (2014), 
Galperin, Ferraz e Soboll 

(2015) 

Gestores de diversas 
organizações, Ensaio 

teórico, Gestores do nível 
intermediário de uma 

multinacional. 

Entrevistas, Pesquisa 
bibliográfica. 

Motivação, 
Sofrimento e 

Comprometimento 

Cruz, Queiros e Lima 
(2014) 

Servidores administrativos 
de uma universidade 

Pública 

Questionário. 

Sofrimento e 
Assédio moral 

Carrieri, Aguiar e Diniz 
(2013) 

Trabalhadores masculinos 
homossexuais. 

Entrevista. 

Subjetividade e 
Gestão 

Betiol e Tonelli (2002), 
Loch e Correia (2004), 

Bouyer e Barbosa (2010), 
Weber e Grisci (2010),  
Miranda et al (2010), 

Modesto Filho, Vieira e 
Garcia (2013) 

Gestores de Hospitais, 
Gestores de Qualidade, 

Funcionários de empresa 
de serviços (e também o 

ambiente de trabalho, 
perspectiva ergonômica), 

Gestores de diversas 
organizações, enfermeiros, 
trabalhadores do setor de 

manutenção. 

Entrevistas, observação. 

Subjetividade, 
Saúde e 

absenteísmo 

Marques, Martins e 
Sobrinho (2011), Valadares 

et al .(2014) 

Servidores Públicos de 
Universidade Pública. 

Entrevistas. 

Significado do 
trabalho 

Lunardi Filho e Mazzilli 
(1996), Lemos, Mazzili e 
Klering (1998), Mazzilli e 
Paixão (2002), Linhares 

(2014) 

Juízes, Apenados do 
sistema penitenciário que 

trabalhavam e 
Enfermeiros. 

Entrevistas. 

Significado do 
trabalho e saúde 

Silva, Ghizoni e 
Emmendoerfer (2015) 

Professores de cursos de 
Administração 

Questionário. 

Significado do 
trabalho e o prazer 

e sofrimento. 

Pinto (2002), Lourenço, 
Fonseca e Brito (2013) 

Executiva, trabalhadores 
de uma indústria 

História oral, estudo de 
caso qualitativo 

(entrevista). 

Medo e 
Psicodinâmica 

Cunha e Mazzili (2005) Servidores públicos que 
optaram por não aderir ao 

programa de demissão 
voluntária (PDV) 

Entrevista. 

Depressão e 
Psicodinâmica 

Santos, Siqueira e Mendes 
(2010), Linhares e Siqueira 

(2014) 

Trabalhos do setor 
bancário, Bancários 

sobreviventes de tentativa 
de suicídio. 

Entrevista. 

Conflito e 
Psicodinâmica 

Robichaud (2000), 
Guimarães (2006), 

Fonseca e Carvalho 
(2009), Faria e Bruning 

(2013), Job et al. (2013), 
Meira (2014) 

Trabalhadores do setor 
automotivo, Trabalhadores 

do setor bancário, 
publicações em diversas 
áreas do conhecimento, 
Gestor de Cooperativa, 

Servidores Públicos. 

Entrevistas, Inventário de 
Trabalho e Riscos de 
Adoecimento – ITRA, 

Análise Histórica 

Vida profissional, 
Vida pessoal e 
psicodinâmica 

Rabia e Christopoulos 
(2008) 

Gestores de empresas 
diversas. 

Questionário aberto. 

Fonte : Elaborado pelos autores. 
 

Após a revisão da literatura sobre o construto focalizado nesse estudo, a 

próxima seção apresenta os caminhos metodológicos percorridos neste trabalho. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como caminho metodológico para atingir o objetivo deste artigo, utilizou-se a 
pesquisa longitudinal, de natureza bibliométrica, para analisar como o tema “prazer e 
sofrimento no trabalho” vem sendo relacionados ao longo dos anos na base nacional 
SPELL e nas bases internacionais EMERALD, SAGE, WILLEY, SPRINGER, OXFORD e 
SCIENCEDIRECT. Para Ferreira (2010), trata-se de um estudo complexo, não se 
limitando a apenas um levantamento estatístico puro e simples, que se caracteriza por 
análises mais robustas e alargadas e também diversificadas sobre determinado tema, 
tornando-se assim, um mecanismo de grande utilidade para a literatura acadêmica de 
qualquer campo científico. Essa metodologia vem crescendo muito em termos de 
importância e uso na academia brasileira (CAMPOMAR, 2005; VENUTO; DE MUYLDER, 
2010; DE MUYLDER; SANTOS; LA FALCE; BRITTO, 2012; GIACOMIN; DE MUYLDER; 
LA FALCE, 2014; e LA FALCE; GIACOMIN; DE MUYLDER 2016). 

Para a coleta dos artigos nacionais, utilizou-se na base SPELL as seguintes 
palavras chaves “prazer e sofrimento”, “prazer-sofrimento”, “prazer/sofrimento”, 
“sofrimento e prazer”, “prazer ou sofrimento”, “prazer no trabalho”, “sofrimento no 
trabalho”, “psicodinâmica do trabalho” e “Dejour” (considerado na literatura como o autor 
precursor do tema). Já para a coleta nas bases internacionais, foram utilizadas as 
palavras chaves “pleasure and Suffering at work”, “pleasure and pain at work”, “pleasure 
and suffering”, “pleasure and pain”, “psychodynamic at work” e “Dejours”. Após a coleta, 
os artigos obtidos das bases foram filtrados para verificação do conteúdo, extraídos 
aqueles que por ventura não tiveram relação com o tema e ainda verificadas as 
repetições em função do uso de várias palavras-chaves. Ressalta-se aqui que a 
verificação por mais de uma palavra foi importante, pois em algumas bases a utilização de 
apenas uma palavra chave se mostrava incipiente e os resultados não apresentavam 
todos os estudos sobre o tema. Logo, ao utilizar mais de uma palavra-chave, percebeu-se 
que o número de artigos era superior ao obtido em um primeiro momento. 

Após a coleta de dados, os artigos obtidos foram analisados a luz das três 
leis que regem a bibliometria, segundo Guedes e Borschiver (2005) descritas a seguir: 
a) Lei de Bradford: caracterizada pelo estudo da dispersão da literatura periódica científica sobre 
o tema analisado. É o estudo que possibilita entender o grau de relevância dos periódicos em 
determinada área do conhecimento. 
b) Lei de Lotka: verifica a produtividade científica de autores, onde o foco da lei é analisar e 
entender como os pesquisadores da área produzem. 
c) Lei de Zipf: caracterizada pela estimativa das frequências de ocorrências das palavras de um 
determinado texto científico. Também pode identificar a estimativa de concentração de termos de 
indexação ou palavras-chaves. 

Como técnica de análise de dados, ainda foi utilizada a análise de redes que 
têm sido utilizadas na academia para investigar as relações e interações entre diversos 
atores. No tocante à investigação de relação entre Instituições, foram utilizadas em outros 
estudos (ROSSONI; HOCAYEN-DA-SILVA; FERREIRA, 2008; e SANTOS et al., 2014). 
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Para Tomaél e Marteleto (2007, p. 75), "(...) redes sociais referem-se a um 
conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades sociais) conectadas por 
relacionamentos sociais, motivados pela amizade e por relações de trabalho ou 
compartilhamento de informações e, por meio dessas ligações, vão construindo e 
reconstruindo a estrutura social”. 

Para análise das redes foi utilizado o software UCINET 6.0, com base nas 
relações entre os autores e suas respectivas instituições. O procedimento metodológico de 
classificação dos autores foi o de investigar o cruzamento entre o nome dos autores do 
artigo com seu currículo descrito na Plataforma Lattes, identificando a instituição ao qual o 
mesmo pertencia no ano de publicação do artigo. Em alguns casos, como por exemplo, os 
autores pertencerem a mais de uma instituição, utilizou-se o critério de comparar a filiação 
dos outros autores do artigo ou da instituição mais relacionada a publicações na área. 

Por fim, a análise de dados ainda conto, no caso dos artigos nacionais, com 
um estudo sobre os objetivos e abordagens utilizadas para identificar a forma de atuação 
dos pesquisadores Nacionais. 
 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa. Primeiramente 
foram analisados os dados referentes ao total de publicações por ano, na base nacional e 
nas bases internacionais, referente ao tema: psicodinâmica do trabalho (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Total de publicações por ano sobre o tem a psicodinâmica do trabalho 
 

Publicações sobre 
Psicodinâmica / Ano 

Bases 
internacionais 

Base Nacional 

 

Publicações sobre 
Psicodinâmica / Ano 

Bases 
internacionais 

Base Nacional 

2016 6 0  2000 3 1 

2015 6 5  1999 7 0 

2014 2 10  1998 2 1 

2013 11 9  1997 5 0 

2012 13 1  1996 2 2 

2011 11 4  1995 6 0 

2010 9 5  1994 3 1 

2009 6 4  1993 6 0 

2008 11 3  1992 4 0 

2007 2 2  1991 6 0 

2006 5 1  1990 3 0 

2005 5 1  1989 1 0 

2004 3 2  1988 0 0 

2003 11 0  1987 1 0 

2002 10 4  1986 1 0 

2001 7 0     
Fonte : Dados da pesquisa (2016). 
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Os dados indicam que o tema vem evoluindo ao longo das últimas décadas. 

Percebe-se ainda que, na base nacional, o número de publicações ainda é inferior ao 

número de artigos identificado nas bases internacionais, isto pode indicar que o tema da 

psicodinâmica no trabalho ainda pode ser explorado em âmbito nacional. É possível ainda 

identificar que o número de publicações em âmbito nacional vem crescendo nos últimos 

anos, o que pode sugerir que o tema vem despertando maior curiosidade de pesquisa na 

agenda nacional. 

As bases internacionais foram investigadas quanto ao uso das obras escritas 

pelo autor Christopher Dejours, por ter sido um dos autores pioneiros sobre a temática e 

considerado o criador da psicodinâmica (MENDES; ARAUJO, 2012). A gráfico 1 

apresenta quantos artigos publicados por ano citam Dejours. 

 
Gráfico 1 – Total de publicações que citaram Dejour s por 

ano  
Fonte:  Dados da pesquisa (2016) 
 

Foram encontrados 109 artigos que citaram o autor, este dado indica a 

importância do trabalho desenvolvido por Dejours.  Verificou-se também que as primeiras 

citações iniciaram a partir de 1993, sendo observáveis até o ano de 2016, o que 

demonstra que o tema psicodinâmica do trabalho ainda permanece na agenda das 

pesquisas acadêmicas. 

Para entender ainda mais a importância do autor da psicodinâmica do 

trabalho, buscou-se identificar a concentração das citações e em quais bases ou 

periódicos elas ocorrem (Gráfico 2). 

Percebe-se que o trabalho proposto pelo autor tem sido difundido por vários 

journals e presente em todas as seis bases internacionais pesquisadas. Nos journals 

indicados na Figura 2 observa-se uma concentração maior em dois periódicos 

específicos, Sociologie Du Travail e Psychologie Du Travail et dês Organisations, ambos 

da base Science Direct, para tais foram encontrados 19 artigos com as citações em cada. 

Vale ressaltar que em mais 34 periódicos foram encontrados com no mínimo 1 publicação 

citando o autor. 
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Gráfico 2 – Periódicos que mais citaram Dejours 
 

 
Fonte : Dados da pesquisa (2016). 

 
As publicações sobre psicodinâmica no trabalho também foram investigadas 

quanto aos principais autores que publicaram sobre o tema nas bases internacionais, de 

modo a entender a produtividade científica desses autores (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Autores que mais publicaram sobre Psico dinâmica do Trabalho 

 

 
Fonte : Dados da pesquisa (2016) 
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Foram encontrados um total de 281 autores que publicaram pelo menos um 

trabalho sobre o tema, sendo que Adrian Carr (5 artigos), Michael A. Diamond (4 artigos) 

e Deranty, J. P. (3 artigos) foram os três autores que mais tiveram artigos publicados. No 

entanto, outros 11 autores tiveram pelo menos mais de um artigo sobre o tema. Vale 

destacar que o único pesquisador brasileiro que se encontra na lista de publicação em 

base internacional é o Laerte Idal Sznelwar com 3 artigos, o que sugere que os estudos 

nacionais ainda precisam de maior internacionalização.  

Da mesma forma adotada quanto à investigação dos periódicos que 

publicaram sobre Dejours, investigou-se a concentração em periódicos sobre o tema 

psicodinâmica do trabalho nas bases internacionais (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4 – Periódicos que mais publicaram o tema P sicodinâmica do Trabalho 

 

 
Fonte:  Dados da pesquisa (2016) 
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Embora 20 journals sejam responsáveis por 25% da publicação, outros 60 

journals tiveram ao menos um artigo publicado sobre o tema. Organizational Change 

Management (11 trabalhos), Leadership & Org Development (10 trabalhos), Managerial 

Psychology (9 trabalhos) e Employee Councelling Today (9 trabalhos), todos da base 

Emerald foram os journals com maior interesse no tema, embora as demais bases também 

possuem trabalhos publicados em seus periódicos sobre o tema conforme a Gráfico 4. 

Como último critério de investigação nas bases internacionais, buscou-se 

verificar o número de artigos sobre prazer e sofrimento no trabalho, neste sentido, 

nenhum artigo foi identificado com as palavras chaves: “pleasure and Suffering at work”, 

“pleasure and pain at work”, “pleasure and suffering”, “pleasure and pain”, indicando que a 

forma adotada pelos journals é diferente da abordagem nacional, quanto ao tema 

psicodinâmica do trabalho. 

Após a investigação nas bases internacionais, buscou-se analisar a 

publicação nas bases nacionais sobre o tema psicodinâmica no trabalho, sendo 

encontrados 56 artigos na base SPELL. Vale ressaltar que todos os artigos achados citam 

Dejours. Após esta verificação inicial, investigou-se quais os autores publicaram sobre o 

tema (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5 – Autores com mais de uma publicação sobr e o tema 

 

  
Fonte : Dados da pesquisa (2016) 

 
Um total de 95 autores foram encontrados na base nacional pesquisada, 

sendo que 11 autores possuem mais de uma publicação e o restante, 84, possuem 

apenas 1 trabalho publicado sobre o tema. Cláudio Mazzilli (5 artigos) e Ana Magnólia 

Mendes (4 artigos) foram os que mais tiveram trabalhos publicados. 
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Com o intuito de identificar onde os artigos sobre o tema têm maiores 

aceitações, buscou-se identificar quais os periódicos que mais publicam, em âmbito 

nacional, sobre a psicodinâmica do trabalho (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6 – Periódicos nacionais que mais publicaram o tema Psicodinâmica do Trabalho 

 

 
Fonte : Dados da pesquisa (2016) 

 
Os resultaram indicaram que 29 periódicos nacionais publicaram trabalhos 

relacionados à psicodinâmica do trabalho. Desse total, 15 periódicos publicaram pelo 

menos, mais de um artigo sobre o tema. Entretanto, 2 se destacam, são eles: 

“Organização & Sociedade” (5 trabalhos) e “Cadernos EBAPE” (4 trabalhos), que 

respondem por 16 % do total publicado na base nacional. 

Ao se aplicar a lei de Zipf, para entender as principais palavras chaves, 

referentes ao tema da pesquisa, destacaram-se nos dados 10 palavras com mais de uma 

ocorrência (Gráfico 7). 

De acordo com o Gráfico 7, percebe-se que duas palavras têm maior 

destaque nos artigos: “prazer e sofrimento” com 18 ocorrências e “psicodinâmica” com 14. 

É importante ainda afirmar que outras 27 palavras ou expressões foram relacionadas e 

apareceram uma vez nos títulos dos artigos, sendo elas: absenteísmo, ambiguidades no 

trabalho, assédio, bem-estar, comportamento, comprometimento, depressão, dinâmica da 

cooperação, empresa familiar, estratégias defensivas, gestão, inovação social, jovens 

trabalhadores, justiça, poder, presenteísmo, qualidade de gestão, reconhecimento, saúde 

mental, sedução, sofrimento físico, submissão, suicídio, trabalho prescrito e trabalho real, 
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trabalho e saúde, vida pessoal, vida profissional e vivências do indivíduo. Cabe destacar, 

que essa amplitude de palavras chaves e formas de investigação da psicodinâmica do 

trabalho mostra alinhamento a afirmação de Mendes e Araujo (2012),  que a investigação 

se dá por diversas formas. 

 

Gráfico 7 – Frequência da ocorrência de palavras chaves nos títulos dos artigos sobre o tema 

psicodinâmica do trabalho 

 

 
Fonte:  Dados da pesquisa (2016) 

 

 

Também se elaborou uma análise da rede utilizando o software UCINET 6.0 

imputando os dados das pesquisas nacionais encontradas, com o intuito de identificar as 

conexões entre a rede de relações nas publicações dos autores encontrados (ROSSONI; 

HOCAYEN-DA-SILVA; FERREIRA, 2008; e SANTOS et al., 2014). A Figura 8 com os 

achados da pesquisa de redes é apresentada a seguir. 

Pode-se perceber que as instituições centrais ao cluster que se formou são 

UFMG e Faculdade Novos Horizontes. Considerando as proposições descritas por 

Tomaél e Marteleto (2007), infere-se que em função do seu papel central, as instituições 

podem ser consideradas difusoras dos conceitos utilizados relacionados a publicações 

referentes à temática psicodinâmica do trabalho. Outras parcerias menores também são 

encontradas, mas devido ao tamanho do cluster principal demonstra que a rede de inter-

relações nas publicações além de capilar possui maior integração. 
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Figura 8 –  Rede de pesquisas Nacionais sobre o tema Psicodinâmica do Trabalho 
 

 
Fonte:  dados da pesquisa (2016) 

 

5. CONCLUSÕES 

 
Este artigo buscou responder a seguinte pergunta, como o tema 

“psicodinâmica do trabalho” vem sendo relacionado ao longo dos anos na literatura 

nacional e internacional? Utilizou-se a pesquisa bibliométrica na base nacional SPELL e 

nas bases internacionais Emerald, Sage, Willey, Springer, Oxford e ScienceDirect para 

responder à pergunta problema. 

Foi possível identificar que a amplitude do tema tratado tanto em âmbito 

nacional como internacional, abrange diversas formas, sejam: o prazer e sofrimento no 

trabalho, a subjetividade, o significado do trabalho, o processo de adoecimento, dentre 

outros. O que indica que o tema é bastante diversificado e seus estudos apresentam 

diversas abordagens possíveis. 

No que se refere à pesquisa bibliométrica, identificou-se um total de  

224 artigos relativos à psicodinâmica do trabalho, sendo 56 artigos encontrados na base 

nacional e 168 artigos nas bases internacionais pesquisadas, publicados em mais de  

80 Journais internacionais e 29 revistas nacionais. Internacionalmente, Adrian Carr  

(5 artigos), Michael A. Diamond (4 artigos) e Deranty, J. P. (3 artigos) foram os três 

autores que mais tiveram artigos publicados. Já em âmbito nacional, os autores com 

maiores publicações foram Cláudio Mazzilli (5 artigos) e Ana Magnólia Mendes (4 artigos). 
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Elaborou-se ainda um gráfico de redes com o objetivo de identificar as 

conexões existentes nas publicações dos autores encontrados, para tanto, criou-se um 

Cluster que contêm 13 instituições que investigam o tema. A Universidade Federal de 

Minas Gerais e a Faculdade Novos Horizontes se configuraram como as instituições 

centrais deste cluster. 

Pode-se perceber que o estudo sobre psicodinâmica no trabalho se mostra 

em expansão, além de apresentar diversas abordagens para investigar o sofrimento nas 

organizações, assim como soluções alternativas para os indivíduos partícipes. Sair de 

uma situação de sofrimento no trabalho não é tarefa fácil e não se resume apenas a um 

pedido de demissão. Muitas vezes os trabalhadores encontram-se presos à necessidade 

financeira. Existe ainda o perigo de se rebelarem ao sistema e se tornarem 

estigmatizados. A resistência ao sistema de trabalho moldado na atualidade pode levar a 

conflitos em que o trabalhador tende a ser o elo fraco a sofrer maiores retaliações e 

problemas. 

Os resultados obtidos por esta pesquisa bibliométrica se limitam às bases 

investigadas, embora sejam consideradas como importantes bases de pesquisa.  

A contribuição de uma revisão da literatura sobre o tema, bem como a investigação 

bibliométrica são consideradas importantes em vários estudos (CAMPOMAR, 2005; 

VENUTO; DE MUYLDER, 2010; DE MUYLDER; SANTOS; LA FALCE; BRITTO, 2012; 

GIACOMIN; DE MUYLDER; LA FALCE, 2014; e LA FALCE; GIACOMIN; DE MUYLDER 

2016), porém, não pode ser considerada como exclusiva, uma vez que outras 

investigações se fazem necessárias para o aprofundamento do tema. 

Como sugestão de novos estudos, indica-se a investigação do impacto das 

pesquisas descritas neste estudo para as organizações, indivíduos e políticas de gestão 

de pessoas como forma de avanço da temática abordada. 
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