EMENTA DA DISCIPLINA ; SOCIOLOGIA CLÍNICA E SOCIOLOGIA DA
SUBJETIVIDADE.
LINHA DE PESQUISA : SOCIOLOGIA DO TRABALHO.
Mestrado e doutorado
2 semestre de 2017
Professora Christiane Girard Ferreira Nunes

O objetivo dessa disciplina é refletir sobre os modelos de gestão do trabalho atuais,
enfocando a realidade das empresas ou as formas cooperativistas. Para permitir essa
reflexão optamos por privilegiar o estudo do “ trabalho prescrito” más sobretudo, “o real do
trabalho”* nos modelos de gestão, definidos sob a égide da reestruturação produtiva de
ordenamento neo-liberal, em suas premissas de eficiência, qualidade e produtividade, que
orientam a chamada economia de mercado. Da mesma forma serão discutidas as formas
alternativas de trabalho atualmente tais como aquelas que pertencem ao campo da
Economia Solidária.
Escolhemos privilegiar a corrente da sociologia clinica para essa leitura em função da
mesma permitir o acesso a dimensão subjetiva e intersubjetiva do trabalho e dos seus
sentidos nesse ordenamento da sociedade contemporânea, defendendo ainda a prevalência
de sua centralidade como categoria sociológica de análise e enquanto questão essencial para
a compreensão das relações entre o Estado e a Sociedade refletindo sobre o conceito de
socialização que a atividade de trabalho possibilita.
A sociologia clinica se enraíza na psicanálise e na sociologia compreensiva, Lembraremos
que *1 “A tarefa dos sociólogos compreensivos é descrever e compreender o funcionamento
das sociedades e a mudança em suas dimensões, ao mesmo tempo, globais, individuais e
subjetivas. Assim, para Weber* “as instituições, objeto da apreensão sociológica (Estado,
nação, família, sociedade por ações, exército) são puramente e simplesmente um
desenvolvimento de natureza indeterminada de uma atividade social efetiva ou construída
como possível (implicando) estruturas coletivas, que fazem parte do pensamento cotidiano
ou jurídico (e que) são representações de algo ... que flutua na cabeça dos homens reais e a
partir do que eles orientam sua atividade”. Os numerosos sociólogos reivindicando uma
abordagem compreensiva – de G. Simmel a Weber e à Escola de Chicago, de N. Elias a
Mauss - para citar somente os precursores, subscreveriam todos, sem dúvida, a esta
definição que sublinha o papel essencial das crenças e das emoções, que Durkheim, Mauss
ou Caillois, cada qual por sua vez, acentuaram. Assim ; “ o trabalho da sociologia começa
pelo fato de levar, à interpretação das estruturas sociais, além da constatação de relações e
de regras (leis) funcionais, algo a mais que permanece eternamente inacessível a toda
ciência da natureza...: a compreensão do comportamento dos indivíduos singulares que dela
participam” (Weber 1956) ou como o formula Enriquez, (1993): as instituições “não
1

In “Ciências Clinicas e organizações sociais” ª Levy Autentica Editora Belo Horizonte, 2001, p.58

1

podem, de forma alguma, ser apreendidas concretamente, se não tomamos posições críticas
a respeito da maneira pela qual os indivíduos as vivem, as suportam, apropriando-se delas e
as transformando”.
As três primeiras aulas serão consagradas a uma analise do mundo do trabalho. O professor
Mario Lisboa Theodoro, especialista na área, doutor em economia, será o professor para
essas aulas.
Metodologia do curso e avaliações
As aulas serão divididas da forma seguinte: apresentações dos textos pela professora,
discussões e apresentações complementares dos autores pelos estudantes divididos em
grupos ou individualmente, essa atividade poderá ser realizada com os mesmos textos ou
textos diferentes, escolhidos juntos, sobre o tema programado para o dia da aula..
A presença, a participação e a leitura dos textos são fundamentais e serão levados em conta
na avaliação final. É aconselhado o conhecimento da língua francesa, mas não é
indispensável.
Avaliação:
Presença, participação em sala de aula e apresentação de textos e debates sobre os mesmos,
e um trabalho de 10 a 15 paginas a entregar no final da disciplina e apresentado nas últimas
aulas, utilizando as obras dos autores estudados no decorrer do semestre.
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11de Agosto –

Apresentação dos participantes e do programa
(trazer o livro do Laboratório) (11 pontos para a reflexão)
18 de agosto
O mundo do trabalho em questão Mario Theodoro
25 de agosto
Sociologia clinica teoria e desafios –De Gaulejac F. Hanique
01 de setembro – A neurose de classe De Gaulejac F. Hanique
08de setembro

L´histoire em héritage

15 de setembro

Ciências Clinicas e organizações sociais – André Levy

22 de setembro

A organização em analise- E. Enriquez

29 de setembro
06 de outubro
13 de outubro
20 de outubro
27 de outubro
03 de novembro
10 de novembro
17 de novembro
24 de novembro

01 de dezembro
08 de dezembro

Freud “a inquietante étrangeté” “A sombra” - Jung
Le politique entre les pulsions et La loi – J.Barus-Michel
Cenários sociais e abordagem clinica J.N Garcia de Aráujo
Sofrimento e Prazer, o modelo Japonês - Dejours
Sofrimento e Prazer, o modelo Japonês - Dejours
Cultura organizacional – identidade, sedução e carisma? M. E.
Freitas
método e intervenção Pierre Roche e Herrero
idem
Intervenção sobre Objeto de tese
Apresentação de trabalhos
idem
idem
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