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Resumo 
 

Discute-se a potência do conceito de atividade tal como empregado por Yves Schwartz em 
Ergologia e por Yves Clot em Clínica da Atividade, ambas abordagens no campo das 
Clínicas do Trabalho, para a promoção de uma clínica nos serviços de saúde mental. Trata-
se de uma concepção que põe em cena a potência de uma espécie de contra-efetuação das 
normas do trabalho, uma vez que, em atividade, implica-se sempre, “um fazer de outra 
forma”. Parte-se das contribuições de Tosquelles na obra Le travail thérapeutique à 
l’hôpital psychiatrique publicada em 1967, quando salienta a importância da atividade dos 
pacientes psiquiátricos em situações de Ergoterapia. O autor destaca a potência clínica do 
trabalho que se evidencia quando o “doente”2 nele introduz algo de si mesmo, diminuindo, 
assim, os riscos de sua deterioração psíquica. Deste modo, enfatiza uma clínica que conta 
com a inventividade dos pacientes convocada em situações de trabalho, deslocando o 
procedimento clínico, em certa medida, da análise dos cursos da história pessoal do 
paciente para situá-lo nas linhas problemáticas que se abrem em situações de trabalho 
forjando um empreendimento clínico no presente: nos modos como se constrói um presente 
pelo trabalho. Pelo conceito de atividade, discute-se também, aspectos relativos à atividade 
profissional da equipe de saúde, a qual exerce seu trabalho em um plano eminentemente 
relacional entre equipe de saúde e portadores de sofrimento psíquico, o que permite uma 
ampliação do debate sobre os modos de relação equipe em saúde-usuários de serviços em 
saúde mental. Isto, porque o conceito de atividade tomado enquanto operador clínico, 
coloca em cena zonas de contato interpessoal que convocam, sobretudo, uma conexão 
transubjetiva em lugar de intersubjetiva. Pensamos que a relação equipe de saúde-usuários 
passa a ser pensada em termos de uma processualidade gerativa, ao mesmo tempo desta 
relação, de si mesmos e de modos de trabalhar durante o trabalho terapêutico. Tecem-se, 
ainda, reflexões acerca da junção do trabalho, do clínico e do institucional, na medida em 
que, a partir do conceito de atividade as práticas em saúde mental chegariam a seu termo 
por uma transformação, ao mesmo tempo, de usuários, de trabalhadores em saúde mental e 
de processos organizacionais e institucionais materializados e vividos em modos de 
trabalhar nos serviços.  
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 Em texto intitulado Le travail thérapeutique à l’hôpital psychiatrique, Tosquelles 
(1967) aborda o lugar do trabalho como via terapêutica no dispositivo de cuidados 
psiquiátricos, discutindo a chamada Ergoterapia, ou seja, atividades de trabalho com fins 
de cura3. Esta prática em saúde mental contou com a contribuição daqueles que podem ser 
considerados precursores dos estudos em psicopatologia do trabalho, dentre os quais 
citamos Paul Sivadon e Claude Veil, os quais buscavam o valor terapêutico do trabalho no 
tratamento de doentes mentais (Lima, 1998).  
 Tosquelles destaca peculiaridades deste processo chamando a atenção para a 
atividade dos pacientes psiquiátricos empreendida nestas situações. Para ele, a atividade 
consiste em movimento. Porém, não se trata de um movimento qualquer: a atividade 
designa atividade própria, atividade que parte e se enraíza em uma esfera ativa para se abrir 
ao imprevisto.  
 Tal modo de definir o termo ressoa nas próprias definições de atividade para 
Durrive (2007), Schwartz4 (2007) e Clot5 (2006). Para o primeiro a atividade é um élan de 
vida e de saúde, sem limite predefinido, que sintetiza, atravessa e liga tudo o que as 
disciplinas têm representado separadamente: o corpo e o espírito; o individual e o coletivo; 
o fazer e os valores; o privado e o profissional (DURRIVE, 2007, p.19). Schwartz (2007) 
diz que a atividade consiste sempre em um ‘fazer de outra forma’, em um ‘trabalhar de 
outra forma’. Não se trata de palavra de ordem projetada no futuro: está dentro da 
realidade, é uma espécie de obrigação mesma de qualquer situação de atividade de trabalho 
humano já incluir uma dimensão de transformação enquanto Clot (2006) afirma que a 
atividade é, pelo instante que se realiza aquilo que se desrealiza. A atividade para ele é, na 
realização efetiva da tarefa, por ela mas também, por vezes, contra ela, produção de um 
meio de objetos materiais, simbólicos e de relações humanas, recriação de um meio de 
vida.  
 Destacamos que em qualquer dos autores mencionados encontramos a influência do 
pensamento de Canguilhem (2001) ao fundar o significado do normal por uma análise 
filosófica da vida, essa entendida como atividade de oposição à inércia e à indiferença. Se a 
vida é sempre atividade de oposição à inércia e à indiferença, isso é verdade, também, no 
caso da vida no trabalho. Se a vida no trabalho é tentativa de viver, ela é também tentativa 
de nunca somente sofrê-la, ela é tentativa de fazer valer nesse meio - nesse tecido de 
normas antecedentes, nesse enquadramento abstrato do trabalho -, as normas de vida 
oriundas da própria história daqueles que trabalham. 
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 Ressaltando que o trabalho consiste em muito mais do que exercício muscular ou 
um resultado a ser obtido ao implicar divisão do trabalho, em linguagem e em um processo 
de elaboração de homens e mulheres por eles mesmos, Tosquelles salienta o fato de os 
psicóticos não poderem ser reduzidos por sua doença – ou poderíamos dizer, por seu 
sofrimento psíquico -, à passividade humana. Diz ele que nas confusões ditas psíquicas, o 
que está em jogo e em questão, o que faz problema, é precisamente sua atividade humana.  
 Assim, o autor destaca já nos anos 60, a importância do conceito de atividade para a 
saúde e para as práticas em saúde, salientando que mais do que manter ocupados pacientes 
psiquiátricos pela Ergoterapia avaliando seus resultados, é preciso situar-se na zona 
processual que caracteriza, em última análise, a sua atividade nesta situação. Trata-se de 
operar por uma espécie de dimensão clínica inerente ao próprio trabalho uma vez que este 
consiste, antes que em seus produtos, nos esforços empreendidos para execução, para 
realização de alguma coisa.   
 É importante destacar, ainda, que Tosquelles emprega o termo ergologia no texto, o 
qual intitula a disciplina atribuída a Yves Schwartz que ganha, na atualidade, lugar de 
relevância no âmbito das Clínicas do Trabalho. Destaca-se, também, o fato de que a 
atividade de trabalho é ressaltada pelo autor como potente para operar como dispositivo 
clínico junto aos pacientes psiquiátricos cujo alcance tangencia, ainda, a dimensão da 
instituição psiquiátrica, já que Tosquelles foi um dos precursores ligados ao Movimento 
Institucionalista na França formulando críticas aos hospitais psiquiátricos e suas práticas 
centradas no “doente e em sua doença”. 
 Com a expressão ergologia, o autor discutindo a Ergoterapia visou, justamente, 
chamar a atenção para algo que, em seu ponto de vista, merecia destaque: a processualidade 
operada quando o paciente psiquiátrico encontra-se em situações de trabalho, enfatizando 
que atentar para esta dimensão, põe em cena um paciente ativo, em (ativ)idade, em 
(ativ)ação. Um paciente que movido por uma espécie de Razão Sensível, aquela não 
representativa mas atualizadora de potências, instaura relações humanas neste fazer abertas 
ao devir (Orlandi, 1999). 
 Desta maneira, Tosquelles destaca que a potência clínica do trabalho está na 
possibilidade do doente nele introduzir algo de si mesmo – entre o si ligado a jogos de 
verdade e o si-corpo-intensivo, pensamos -, possibilidade esta que diminui os riscos de sua 
deterioração psíquica. Vê-se, deste modo, o autor enfatizar uma clínica que conta com a 
inventividade dos pacientes convocada em situações de trabalho, de modo a deslocar o 
procedimento clínico, em certa medida, da análise dos cursos da história pessoal do 
paciente. Com isto, forja-se um empreendimento clínico no presente, nos modos como se 
constrói um presente pelo trabalho. Presente, que, contudo, amalgama uma história passada 
e um futuro, já que é característica da atividade, designar algo da ordem de uma espécie de 
antecipação da ação no pensamento (le futur, cf. Língua Francesa). Porém, também, e ao 
mesmo tempo, a algo de inantecipável que, guardando intimidade com o tempo, expressa 
uma potência de variação contínua presente no mundo, a qual se oferecendo em compasso 
de espera, figura como possibilidade de um a vir, de uma espécie de outro futuro, portanto 
(l’avenir, cf. Língua Francesa). 
 Ao enfatizar aquilo que o paciente psiquiátrico introduz dele mesmo no processo de 
trabalho com fins terapêuticos, Tosquelles afirma que assim, o doente torna-se um cuidador 
de si mesmo, reposicionando seu lugar nas práticas terapêuticas, guindando-o a um estatuto 
de protagonista. Ao mesmo tempo, o autor chama a atenção para o fato de que tal processo 



também é necessário de ser vivido pelos enfermeiros e, diríamos, por toda equipe de 
atendimento em saúde mental.  
 Com esses dois assinalamentos, o autor suscita elementos de complexidade na 
discussão: estaria ele sinalizando para o fato de que a atividade dos pacientes enquanto 
dispositivo terapêutico seria somente viabilizada por um processo ativo no trabalho vivido 
pela própria equipe de trabalhadores em saúde mental? Seria, justamente, por um encontro 
entre ambos em uma zona problemática, aquela caracterizada pela colocação em suspeita 
das normas estabelecidas para o trabalho – seja ele qual for, ergoterapêutico ou dos 
profissionais em saúde – a qual, em última análise, compõe a atividade em situação de 
trabalho? Seria tal encontro o responsável pelos êxitos clínicos, entendendo por estes, um 
processo de criação de novos modos de existir e de trabalhar a serviço da expansão da vida?  
E ainda, estaria aqui a junção do clínico e do institucional, na medida em que as práticas em 
saúde mental chegariam a seu termo por uma transformação, ao mesmo tempo, de usuários, 
de trabalhadores em saúde mental e de processos organizacionais e institucionais 
materializados e vividos nos serviços? 
 Tendemos a pensar que sim. É o próprio Tosquelles quem afirma a importância do 
que se passa entre equipe e pacientes por ocasião das situações ergoterápicas, salientando 
uma potencialidade clínica presente nelas mesmas e cuja especificidade teórico-
metodológica queremos ressaltar a partir deste texto. Especificidades que dizem de uma 
atividade de trabalho peculiar: aquela que se processa em um plano eminentemente 
relacional entre equipe de saúde e portadores de sofrimento psíquico. E mais, que nos 
permitem uma ampliação do debate sobre os modos de relação profissionais em saúde e 
usuários de serviços em saúde mental, já que o conceito de atividade enquanto operador 
clínico vêm justamente pôr em cena zonas de contato entre as pessoas que convocam, 
sobretudo, uma conexão transubjetiva em lugar de intersubjetiva. Referimo-nos a uma 
espécie de relação que se dá em comum virtualidade, ou dito de outro modo, em 
comun(virtu)alidade, esta uma relação que se “firma”, por uma experiência de 
diferenciação. 
 Queremos dizer que a tão proclamada questão da relação equipe de saúde-usuários 
passa a ser pensada em termos de uma processualidade gerativa, ao mesmo tempo desta 
relação e de si mesmos durante o processo de trabalho terapêutico; no curso desta atividade. 
Processo este, então, efetuado por uma espécie de contra-efetuação das normas do trabalho, 
seja ele ergoterapêutico ou não, esfera essa por excelência transdutiva, transsubjetiva.  
 O termo transdutivo é aqui empregado a partir da leitura de Deleuze (2006) quando 
aponta a noção de transversalidade como sendo um caminho para o estabelecimento de 
relações que não carecem de conjuntos para se unificarem. Em lugar disso, se comunicam 
por singularidades, por uma espécie de não-comunicação que instaura uma distância 
profana entre os termos estabelecendo distâncias entre coisas contíguas. Assim, entendemos 
que a relação entre equipe e usuários a ser considerada, quando o que está em questão é a 
análise da atividade nos serviços de saúde mental, coloca-se, especialmente em termos de 
uma conexão na singularidade, em pontas de desterritorialização, poderíamos pensar. 

Por esta razão, voltamos novamente a Canguilhem (1992), quando tematiza a 
dimensão de recriação da e na vida por um processo que transita por entre norma e 
(a)norma. Para o autor, este movimento implica um risco de loucura.  

A loucura referida por Canguilhem nos faz pensar em uma posição de borda: 
pensamos no Anômalo tal como o abordam Deleuze e Guattari (1997). 

 



Pôde-se observar que a palavra “anômalo”, adjetivo que caiu em desuso, tinha uma 
origem muito diferente de “anormal”: a-normal, adjetivo latino sem substantivo, 
qualifica o que não tem regra ou o eu contradiz a regra, enquanto que “a-nomalia”, 
substantivo grego que perdeu seu adjetivo, designa o desigual, o rugoso, a aspereza, 
a ponta de desterritorialização. O anormal só pode definir-se em função das 
características, específicas ou genéricas; mas o anômalo é uma posição ou um 
conjunto de posições em relação a uma multiplicidade” (p.25-26). 
 

 Chama-nos a atenção a expressão “ponta de desterritorialização” empregada pelos 
autores, a qual neste exato momento da citação, é por eles remetida à leitura de Canguilhem 
(1972). A desterritorialização aqui, nos parece lançar a questão para o deslize, para uma 
zona nem norma, nem a-norma, esta ainda definida em relação à anterior. Como condição 
da aliança necessária ao devir (DELUZE E GUATTARI, 1997), entre norma e a-norma 
procede-se por a-nomalia, por desterritorialização, por viagem em um espaço louco não 
psiquiátrico, mas poético. 
 Eis a dimensão poética, criadora, que salientamos, está presente nas formulações em 
Ergologia e em Clínica da Atividade. Uma dimensão que remete a uma esfera de 
ultrapassamento, tanto de modos de execução do trabalho por meio de novas normas, 
quanto de si mesmo, uma vez que para enfrentar a normatividade estabelecida e ultrapassá-
la - triunfando no sentido de afirmação de sua presença ativa na vida, ou edito de outro 
modo, da presença ativa da vida em si mesmo-, toda uma esfera cognitiva e subjetiva é 
convocada em um empreendimento estético, que por anomalia, encontra viabilidade de Ser 
no devir.  
 Pode-se pensar, ainda, a questão da relação equipe-usuários em processo de análise 
da atividade por uma via transsubjetiva desde a perspectiva de Simondon (2003) já que para 
o autor, há um privilégio ontológico ao indivíduo constituído. Assim, propõe o 
conhecimento do indivíduo pela individuação muito mais do que a individuação a partir do 
indivíduo acabado.  Sua proposta é de que o indivíduo seja apreendido como uma 
determinada fase do ser que supõe uma realidade pré-individual anterior a ela, e que não 
existe completamente só, mesmo depois da individuação, pois a individuação não esgota de 
uma única vez os potenciais da realidade pré-individual.  
 Para Simondon, o que a individuação faz aparecer é não só o indivíduo, mas 
também o par indivíduo-meio, designando a ontogênese, o caráter do devir do ser, essa uma 
dimensão que corresponde a uma capacidade que o ser tem de defasar-se em relação a si 
próprio, de resolver defasando-se. Deste modo, pensar a relação transubjetiva que falamos 
em situação de trabalho nos serviços e nas práticas de saúde mental, designa algo da ordem 
de uma implicação entre equipes e usuários, em pontos de encontro que marcam uma 
espécie de ontogênese relacional.  
 Retomando a expressão empregada por Tosquelles de que nas confusões ditas 
psíquicas o que está em jogo e em questão, o que faz problema, é precisamente a atividade 
humana de pacientes psiquiátricos em situação de Ergoterapia, parece-nos pertinente 
determo-nos um tanto mais, na questão do que vem a ser o problema.  
 Pensamos como relevante o fato de Tosquelles referir o termo problema ligando-o 
ao de atividade e ao de potencialidade clínica, por remetê-lo a uma dimensão de não 
naturalidade neste processo. Além disto, a idéia de fazer problema leva-nos a pensar que a 
potencialidade terapêutica aí presente, assenta-se na abertura à criação que o problema 
comporta. A questão problemática é aqui referida a partir do pensamento de Bergson 



(1964) quando salienta a dimensão da reconciliação entre verdade e criação no nível dos 
problemas. Assim, o autor sintoniza problema e impulso vital, esse, em última análise, o 
cerne da definição de atividade, conforme Durrive (2007): “a ação tem um início e um fim 
determinados; ela pode ser identificada (gesto, marca), imputada a uma decisão, submetida 
a uma razão (...). Já atividade é um élan de vida e de saúde”. 
 Assim, o problema ganha relevância nesta discussão justamente porque se oferece 
como cerne do conceito de atividade e como via para a invenção - se bem colocado, 
conforme Bergson (DELEUZE, 1999) -, para uma espécie de desfazimento das formas 
cognitivas constituídas de modo a viabilizar novos contornos para objetos, práticas e modos 
de existência, pelo trabalho.  
 Deste modo, a análise da atividade, seja ela Ergoterapia ou o trabalho da equipe de 
saúde, consiste ela mesma, em um operador clínico justamente porque a atividade pertence 
à ordem do problemático no sentido de que convoca elementos cognitivos emergentes em 
ação, que são en-agidos (MATURANA e VARELA, 1994) na atividade. Trata-se, assim, de 
esferas capazes de presentificar o mundo ao invés de representificá-lo. 
 Assim, pensar o conceito de atividade como operador clínico nas práticas em saúde 
mental, implica sintonizar com a dimensão ativa do paciente nos serviços de saúde mental 
vivida em situações, pode-se dizer, laborais, quando oportunizadas em diferentes 
modalidades de oficinas, tais como as de arte e criação, tal como são amplamente 
desenvolvidas em diferentes experiências em serviços de saúde mental das quais temos 
relato. 
 Para finalizar, detemo-nos nas reflexões acerca da junção do trabalho, do clínico e 
do institucional, terceiro eixo ao qual nos propomos pensar a partir deste texto. Para tanto, 
trazemos à discussão o pósfacio recentemente publicado por Yves Clot (2009) na reedição 
do livro de Tosquelles dedicado ao trabalho terapêutico em psiquiatria. 
 Clot destaca o fato de Tosquelles oferecer uma importante contribuição a análise do 
trabalho, mesmo que suas preocupações não tenham recaído sobre esta temática. Ele refere-
se às suas considerações acerca da Ergoterapia nas quais apresenta relações entre trabalho e 
atividade.  
  Na obra Le travail thérapeutique à l’hôpital psychiatrique, Tosquelles, para Clot 
(2009), afirma que é fazendo coisas que o homem se faz ele mesmo na relação com os 
outros. Homens e mulheres, assim, não vivem apenas em um meio, eles o convertem em 
mundo e esta recriação é o que lhes permite escapar ao dilema existente entre adaptar-se e 
arriscar-se. Ligam-se, assim, atividade e humanização, esta última entendida como 
produção de um mundo de cultura.  
 O autor ainda ressalta que, para Tosquelles, a possibilidade de eficiência de uma 
atividade ou de um trabalho terapêutico está em relação direta com a quantidade de 
iniciativa e de atividade própria que o portador de sofrimento psíquico poderá ter, valendo 
o mesmo para o profissional de saúde. Com isto, para Clot (2009), o autor menciona o 
potencial terapêutico da recuperação e a transformação de não importa o quê, em qualquer 
coisa de útil aludindo para uma espécie de construção, no ordinário, de um mundo onde o 
sujeito pode fazer a experiência do real no que ele tem de desconhecido e de inesperado, 
diz Clot. 
 É por esta trilha que Tosquelles, segundo Clot, destaca a insuficiência de 
elaborações conceituais fundamentais em ergoterapia, colocando em cena uma dimensão 
propriamente ergológica presente nesta atividade. Deste modo, o texto acerca do trabalho 
terapêutico no hospital psiquiátrico faz figurar a atividade não apenas como um objeto de 



interpretação, tornando-se um instrumento clínico preciso: para a ergoterapia, afirma Clot a 
partir de Tosquelles, não se trata de fazer trabalhar os doentes6 para diminuir sintomas. Se 
trata de fazer trabalhar os doentes e o pessoal cuidador para cuidar a instituição, para que 
eles e os doentes sejam sempre responsáveis pelo que fazem, o que só pode se viabilizar na 
condição de que se faça alguma coisa. 
 Assim, ultrapassa-se qualquer poder narcótico do trabalho para esquecer os 
problemas ou derivar os delírios (Clot, 2009). A clínica é uma atividade endereçada sobre o 
vivo e não somente aos sintomas, ela é ação e não somente inventário, diz o posfaciador.  
 Clot salienta que Tosquelles fez um apelo à atividade própria do sujeito a fim de que 
ele possa efetivamente viver e este é, justamente, o ponto nodal no qual o autor reconhece a 
importância da contribuição do psiquiatra à Psicologia do Trabalho e às Clínicas do 
Trabalho, dentre elas, especialmente, a Clínica da Atividade pela qual se faz um apelo 
crucial à atividade própria dos trabalhadores no empreendimento clínico, em conexão com 
as situações ordinárias de trabalho. 
 Outro aspecto analisado por Clot a partir da obra de Tosquelles é o alcance 
institucional das transformações promovidas pela ergoterapia, já que esta é, para o autor, 
uma ferramenta modificadora do campo operacional do hospital inteiro de onde derivamos 
para pensar, também, no âmbito dos serviços alternativos de saúde mental. Diz ele ser a 
qualidade da conflitualidade social mantida nas instituições7, o que regula a conflitualidade 
interna do doente. Assim, uma vida social que não oferece mais conflitualidade externa 
suficiente, dissiparia a energia psíquica do sujeito.  
 Deste modo, a Ergoterapia se encontra, então, redefinida. A atividade dos usuários 
com os cuidadores sincroniza o jogo institucional. Se sua atividade conjunta não se necrosa, 
diz Clot (2009) ela pode conservar aos órgãos institucionais suas propriedades instáveis e 
reversíveis, para falar como Tosquelles. É pois, o trabalho coletivo dos doentes e dos 
cuidadores, a fonte de vitalidade institucional. 
 Com base nisto, Clot afirma que a contribuição de Tosquelles para as Clínicas do 
Trabalho, é duplo: com ele, se pode melhor compreender que a atividade própria de cada 
um não pode esperar se proteger da organização do trabalho se redobrando sobre ela 
mesma. Deste modo, os trabalhadores preservam sua saúde quando sua atividade consegue 
afetar a organização oficial do trabalho mediante a potencialização do poder de agir em 
situação. Trata-se de um poder de agir entendido como uma elevação da ação à sua mais 
alta potência de variação, de criação e recriação (CLOT, 2008).  
 Falando agora desde a perspectiva da Clínica da Atividade, Clot (2009) ressalta o 
fato de que por ela, visa-se atingir a esfera institucional justamente por esta afetação - pela 
atividade - do plano das institucionalizações no e do trabalho. Para ele, na polifonia 
organizada dos diálogos profissionais sobre a atividade - a mais concreta -, a atividade 
repetida toma uma dimensão genérica. Cada interlocutor é profundamente afetado por sua 
própria atividade quando ela é retomada em outro lugar, não em razão de acordo e de 
adesão que se imporia, mas ao contrário, pela diferença infinita que se manifesta. 

                                                 
6 Mantemos a expressão “doentes” conforme o texto em  francês, embora pareça-nos mais pertinente 
empregar a expressão portador de sofrimento psíquico. 
7 Ressalva-se que as instituições aqui são definidas enquanto espaços físicos organizacionais. Contudo, 
destacamos que instituições são por nós tomadas enquanto normas, regras, códigos formalizados ou não, que 
regulam e produzem modos de vida.   



 Na repetição dialógica, a atividade de trabalho reedita, refaz, não se repete. Ela 
marca tal diferença essencial com todos os discursos que se enlaçam inacabadamente. 
Assim, para Clot (2009) a atividade é a ligação que organiza e desorganiza o coletivo sobre 
o vivo. Mas ao mesmo tempo, é também lá que pode se enraizar o sentimento de viver a 
mesma história. 
 Tecendo reflexões acerca da junção do trabalho, do clínico e do institucional, 
ressaltamos a importante contribuição do conceito de atividade para esta discussão na 
medida em que as práticas em saúde mental chegariam a seu termo por uma transformação, 
ao mesmo tempo, de usuários, de trabalhadores em saúde mental e de processos 
organizacionais e institucionais materializados e vividos em modos de trabalhar nos 
serviços. Embora encontremos elementos relativos à esfera institucional em análise, tanto 
no escopo da Ergologia quanto da Clínica da Atividade, esta não nos parece óbvia. Da 
leitura que fazemos das produções de Yves Schwartz e de Yves Clot, parece-nos que neste 
último texto – pósfacio à obra de Tosquelles escrito por Clot (2009) – tal dimensão figura 
com maior evidência do que em artigos anteriores.  
 Apesar da própria dimensão do gênero e do estilo da e na atividade mencionados 
por Clot (2008) nos remeterem para tal questão, restam contudo, elementos à discussão, em 
nosso ponto de vista. Trata-se de pôr em cena, efetivamente, o quanto analisar o curso das 
linhas problemáticas traçadas pelos trabalhadores e trabalhadoras em situação de trabalho 
atingem o plano de um campo enunciativo das forças, dos jogos de saber-poder, das formas 
de sujeição e resistência que configuram o Real do Trabalho (plano de virtualizações 
AMADOR, 2009) e do Trabalho Real (plano de atualizações). Esta não nos parece uma 
esfera “garantida” nem nas ações em Clínica da Atividade nem nas intervenções em 
Ergologia, embora o próprio conceito de atividade mostre-se potente para tal.  
 Há que se ativar este nível de análise e transformação investindo em um movimento 
mais do que reorganizativo de modos de trabalhar. É preciso durar na zona intermediária 
entre a norma e uma nova norma criada para, assim, ampliar as possibilidades de variação 
oriundas da multiplicidade, de uma zona que não carece nem de conjuntos, nem de 
dimensões organizativas, para somente depois, enlaçar-se aos compromissos com o real. 
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