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Introdução: As contribuições da psicanálise para a saúde do trabalhador podem ser
percebidas por meio da aplicação de suas teorias e conceitos ao ambiente
organizacional. A psicodinâmica do trabalho contribui com análises sociopsíquicas,
compreendendo as vivencias subjetivas, a carga psíquica do trabalho e como ela se
manifesta no trabalhador, e sua relação com a manifestação e o surgimento do prazer e
do sofrimento nas organizações. Objetivo: Apresentar as contribuições das teorias e
técnicas psicanalíticas para a saúde mental do trabalhador com um enfoque acerca das
perspectivas sobre a relação sofrimento-prazer no trabalho, bem como seus
mecanismos de mediação do sofrimento. Metodologia: O presente trabalho pode ser
classificado como pesquisa explicativa de tipo teórica, utilizando recurso de
fichamento como um método para analisar os dados extraídos do corpus selecionado,
tendo Cristophe Dejours como principal teórico. Esta pesquisa propõe uma análise
crítica dos conceitos e por consequência da teoria. Trabalhando a psicodinâmica do
trabalho; a carga psíquica do trabalho; a relação entre prazer e o sofrimento na
psicodinâmica do trabalho. Resultados: O resultado da pesquisa apresenta-se através
das contribuições da psicanálise para a saúde do trabalhador. Dessa forma, a
psicodinâmica compreende o indivíduo na relação com o outro, trazendo um novo
olhar a respeito da saúde mental na relação homem-trabalho, ao se preocupar com a
inter-relação trabalho e saúde, assim como as origens e transformações em relação ao
sofrimento mental oriundos da organização do trabalho. A carga psíquica do trabalho é
resultado da confrontação do desejo do trabalhador à injunção do empregador, contida
na organização do trabalho. Dessa forma, quando não é possível um rearranjo da
relação trabalhador e organização, surge o sofrimento. Assim, a psicodinâmica se
preocupa com a gênese e a transformação do sofrimento mental, ligados a organização
do trabalho, buscando como os trabalhadores alcançam o equilíbrio psíquico. Isto
posto, esta abordagem propõe que haja na organização, um espaço, no qual o
trabalhador seja livre para negociar e adaptá-lo às suas necessidades mais equivalentes
aos seus desejos. Conclusão: Conclui-se que a psicanálise vem a muito procurando
intervir no meio das organizações. A psicodinâmica do trabalho surge tirando o
enfoque único das psicopatologias clínicas. Entendendo a relação do homem e suas
dimensões, com seu trabalho, possibilita compreender como o indivíduo media o
sofrimento.
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