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Esta obra é destinada a pesquisadores, 
professores, profissionais de saúde e de gestão de 

pessoas, administradores e sindicalistas que desejam 
compreender, de modo mais fundamentado, como 
os trabalhadores resistem à captura da sua condição 

de sujeito psíquico, social e político pelas armadilhas, 
cada vez mais sofisticadas e sedutoras, de dominação 

no contexto do capital flexível. 

São apresentadas as perspectivas 
teórico-metodológicas da Ergonomia da 

Atividade, da Sociologia Clínica e da Psicodinâmica 
do Trabalho, oferecendo ao leitor enfoque diverso, 

articulado e enriquecedor de como abordar as 
temáticas da dominação e da resistência.

A intenção deste livro é mobilizar os leitores para 
encontrar caminhos, sobretudo éticos, que 

referenciem sua prática profissional e ações de 
humanização dos processos de trabalho e de 

promoção da saúde mental dos trabalhadores. 

Em Dominação e resistência no contexto 
trabalho-saúde, o diálogo entre a Psicodi-
nâmica do Trabalho, a Ergonomia da 
Atividade e a Sociologia Clínica, aborda-
gens que orientam teórica e metodologi-
camente os autores, fundamenta a 
discussão sobre as relações de domina-
ção e os modos de resistência presentes 
nos contextos de trabalho, bem como 
suas relações com a saúde dos trabalha-
dores. O livro busca construir conheci-
mentos compartilhados que oferecem 
alternativas críticas ao enfoque analítico-
hegemônico, no campo da inter-relação 
trabalho e saúde. É uma tentativa de 
superação dos paradigmas funcionalista 
e assistencialista, característicos e domi-
nantes em grande parte da produção 
científica e das práticas profissionais 
nesse campo. 

Um dos nortes de reflexão desta coletânea 
consiste em debater as repercussões do 
trabalho nos modos de subjetivação e na 
saúde dos trabalhadores, considerando-se 
os problemas e os desafios da modernida-
de. Pretende-se, ainda, promover uma 
discussão sobre as dimensões política, 
social, teórico-conceitual e técnico-
assistencial da saúde no trabalho, além 
da questão da exclusão/inclusão. Nesse 
sentido, esta publicação visa problemati-
zar os efeitos das relações de dominação, 
em diferentes contextos de trabalho, e as 
formas de resistência dos trabalhadores 
para assegurar sua saúde e seus lugares 
de sujeito psíquico e político.
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APRESENTAÇÃO

Esta obra é fruto de estudos e discussões de pesquisadores integrantes 
do Grupo “Trabalho e Saúde” da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP), que compartilham pressu-
postos epistemológicos e estabelecem diálogo entre as abordagens da 
Psicodinâmica do Trabalho, da Ergonomia da Atividade e da Sociolo-
gia Clínica. Esse diálogo tem permitido construir um modo particular 
de apreensão da realidade, consolidando o uso de teorias críticas, am-
pliando as perspectivas de interpretação dos contextos de trabalho e 
dos seus efeitos sobre a saúde dos trabalhadores. 

No XIII Simpósio da ANPEPP, em 2010, o grupo assumiu como 
tarefa central discutir as relações de dominação e os modos de resis-
tência presentes nos contextos de trabalho, bem como suas relações 
com a saúde dos trabalhadores. Assim nasceu esta obra. Organizada 
em capítulos, escritos individual e coletivamente, ela tem por objetivo 
apresentar dois eixos analíticos: a dominação e a resistência. Trata-se 
de dimensões dialéticas, dinâmicas e estreitamente articuladas à saúde 
e à qualidade de vida no trabalho. 

Esta discussão mantém presente o diálogo entre as abordagens 
que orientam teórica e metodologicamente os autores. Ela busca 
construir conhecimentos compartilhados que oferecem alternativas 
críticas ao enfoque analítico hegemônico, no campo da inter-relação 
trabalho e saúde. É uma tentativa de superação dos paradigmas fun-
cionalista e assistencialista, característicos de parte da produção cien-
tífica e das práticas profissionais neste campo. 

Um dos nortes de reflexão consiste em debater as repercussões 
do trabalho nos modos de subjetivação e, por sua vez, na saúde dos tra-
balhadores, considerando-se os problemas e desafios da modernidade. 
Pretende-se, ainda, promover uma discussão sobre as dimensões polí-
tica, social, teórico-conceitual e técnico-assistencial da saúde no traba-
lho, além da questão da exclusão/inclusão. Nesse sentido, a publicação 
visa problematizar os efeitos das relações de dominação em diferentes 
contextos de trabalho e os modos de resistência dos trabalhadores para 
assegurar sua saúde e seus lugares como sujeitos psíquicos e políticos.
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Os capítulos – teóricos, empíricos e mistos – são apresentados 
com base no predomínio de reflexões sobre a dominação e a resistên-
cia. Alguns apontam claramente para a confrontação dialógica dos di-
ferentes construtos, enquanto outros se dedicam ao estudo específico 
de um ou outro, discutindo diretamente ou apenas sugerindo sua rela-
ção com a saúde. Assim, optou-se por uma organização em três partes: 
Parte 1 – Fundamentação teórico-conceitual (capítulos de 1 a 4), Parte 2 
– Estudos empíricos (capítulos 5, 6 e 7) e, por fim, Parte 3 – Ampliação 
da temática (capítulos de 8 a 11).

O Capítulo 1 – “Dominação e resistência no trabalho: concepção e 
modos de expressão” – é introdutório e trata de questões conceituais. 
São apresentadas as concepções de dominação e resistência com base 
no diálogo entre a Psicodinâmica do Trabalho, a Ergonomia da Ativida-
de e a Sociologia Clínica. Nessa trajetória, introduz algumas noções de 
filosofia e de psicanálise, e estabelece relações entre os conceitos e os 
achados empíricos. Globalmente, é um capítulo que oferece as diretri-
zes básicas para a leitura de toda a obra.

O Capítulo 2 – “Trabalho e reconhecimento em Hegel” – discute 
a passagem do texto hegeliano vulgarizada como “dialética do senhor 
e do escravo”. Ela trata das relações entre trabalho e reconhecimento, 
numa trama em que se afrontam, dialeticamente, os conceitos de dese-
jo, alteridade, dominação e servidão, desembocando no papel decisivo 
do trabalho, que dá ao homem a possibilidade de transformar a natu-
reza e a si mesmo, e de produzir cultura. Aqui, o conceito de resistên-
cia é evocado apenas como uma das aplicações possíveis da “dialética 
do reconhecimento”, não como um elemento inerente à sua estrutura 
conceitual. 

O Capítulo 3 – “Transgressões como resistência aos modos per-
versos de gestão da organização do trabalho” – articula transgressão, 
gestão e perversão no trabalho na concepção da psicanálise e da Psi-
codinâmica do Trabalho. Enfatiza a resistência como um constituinte 
da transgressão e da emancipação do sujeito, assim como das possibi-
lidades de saúde mental. Apresenta exemplos empíricos para ilustrar 
a transgressão.

O Capítulo 4 – “Afrontando la nueva gestión pública: obedeciendo 
y resistiendo” – é um capítulo “teórico-empírico”. Investigando a colo-
nização empresarial com base na participação de docentes e empre-
gados do setor sanitário, o texto enfoca as estratégias de sobrevivência 
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dos sujeitos que buscam adaptar-se ao novo contexto de trabalho como 
alternativa a “morrer resistindo”. 

O Capítulo 5 – “As estratégias de defesa e o enfrentamento do 
sofrimento no trabalho com automação no Polo Industrial de Manaus” 
– apresenta um relato de pesquisa sobre o trabalho automatizado, no 
qual estão presentes elementos de dominação e sofrimento. Nele se 
discute o papel da defesa para a saúde mental ante as ameaças de ado-
ecimento, na abordagem da Psicodinâmica do Trabalho.

O Capítulo 6 – “Relações entre colegas como manifestações de 
resistência ao adoecimento no trabalho” – analisa os relacionamentos 
interpessoais e os vínculos socioafetivos como formas de resistência ao 
adoecimento e como promotores de prazer e saúde mental.

O Capítulo 7 – “Relação da organização e das condições de tra-
balho com a saúde: estudo de caso no setor de rochas ornamentais” 
– ilustra empiricamente as relações dominação-resistência na ativi-
dade de extração e beneficiamento de mármore e granito. Discute, 
também, as relações das empresas do ramo com os pesquisadores 
em saúde mental, denunciando as formas como tentam impedir os 
avanços de um projeto de pesquisa, bem como os modos de resistir 
a esta realidade.

No Capitulo 8 – “Qualidade de vida no trabalho: a ótica da restau-
ração corpo-mente e o olhar dos trabalhadores” –, os autores analisam 
as bases conceituais e metodológicas de uma abordagem contra-hege-
mônica com base no enfoque da Ergonomia da Atividade Aplicada à 
Qualidade de Vida no Trabalho (EAA_QVT). O texto mostra a diversi-
dade e o caráter dos serviços que são oferecidos na abordagem assisten-
cialista de QVT e debate as possibilidades de essa abordagem contra-
hegemônica fazer frente às estratégias de dominação no trabalho e ser 
utilizada como alternativa de resistência. 

O Capítulo 9 – “Reflexões acerca da servidão no contexto organi-
zacional” – analisa criticamente a servidão como um fenômeno que ar-
ticula a dominação-resistência no contexto das organizações, com base 
no referencial da Sociologia Clínica. 

O Capítulo 10 – “Assujeitamentos nas organizações: qual é o espaço 
para a mobilização subjetiva?” – discute a sociedade de consumidores, 
por meio da análise do conceito de sujeito, em Foucault. Ressalta a psi-
codinâmica do prazer-sofrimento no trabalho e a mobilização subjetiva, 
tomada como elemento de resistência, em contextos de assujeitamentos.
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Por fim, o Capítulo 11 – “A sublimação e o processo criativo do 
escritor literário: um olhar psicodinâmico” – descreve o trabalho do 
artista como possibilidade de superação e de ressignificação do sofri-
mento, tendo como base os referenciais da psicanálise e da Psicodi-
nâmica do Trabalho.

Com essa estrutura, a obra pretende despertar o debate sobre a te-
mática, por meio de problematização múltipla e complexa do contexto 
trabalho-saúde, no qual se destacam questões históricas, psicossocais, 
políticas e, sobretudo, éticas. Os leitores encontrarão neste livro, portan-
to, um referencial bibliográfico de enfoque diverso, articulado e enrique-
cedor em suas possibilidades de abordar as temáticas da dominação e da 
resistência nos contextos organizacionais. Ao fornecer elementos empí-
ricos, teóricos e éticos sobre essas temáticas, a obra busca fornecer uma 
“ferramenta” que possa ser útil para a prática profissional no cotidiano 
das organizações e, ainda, instigador de novas pesquisas.

Desejamos uma leitura prazerosa, proveitosa e, enquanto possí-
vel, mobilizadora de ações de resistência às diversas faces da domina-
ção no trabalho.

Os organizadores.
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Esta obra é destinada a pesquisadores, 
professores, profissionais de saúde e de gestão de 

pessoas, administradores e sindicalistas que desejam 
compreender, de modo mais fundamentado, como 
os trabalhadores resistem à captura da sua condição 

de sujeito psíquico, social e político pelas armadilhas, 
cada vez mais sofisticadas e sedutoras, de dominação 

no contexto do capital flexível. 

São apresentadas as perspectivas 
teórico-metodológicas da Ergonomia da 

Atividade, da Sociologia Clínica e da Psicodinâmica 
do Trabalho, oferecendo ao leitor enfoque diverso, 

articulado e enriquecedor de como abordar as 
temáticas da dominação e da resistência.

A intenção deste livro é mobilizar os leitores para 
encontrar caminhos, sobretudo éticos, que 

referenciem sua prática profissional e ações de 
humanização dos processos de trabalho e de 

promoção da saúde mental dos trabalhadores. 

Em Dominação e resistência no contexto 
trabalho-saúde, o diálogo entre a Psicodi-
nâmica do Trabalho, a Ergonomia da 
Atividade e a Sociologia Clínica, aborda-
gens que orientam teórica e metodologi-
camente os autores, fundamenta a 
discussão sobre as relações de domina-
ção e os modos de resistência presentes 
nos contextos de trabalho, bem como 
suas relações com a saúde dos trabalha-
dores. O livro busca construir conheci-
mentos compartilhados que oferecem 
alternativas críticas ao enfoque analítico-
hegemônico, no campo da inter-relação 
trabalho e saúde. É uma tentativa de 
superação dos paradigmas funcionalista 
e assistencialista, característicos e domi-
nantes em grande parte da produção 
científica e das práticas profissionais 
nesse campo. 

Um dos nortes de reflexão desta coletânea 
consiste em debater as repercussões do 
trabalho nos modos de subjetivação e na 
saúde dos trabalhadores, considerando-se 
os problemas e os desafios da modernida-
de. Pretende-se, ainda, promover uma 
discussão sobre as dimensões política, 
social, teórico-conceitual e técnico-
assistencial da saúde no trabalho, além 
da questão da exclusão/inclusão. Nesse 
sentido, esta publicação visa problemati-
zar os efeitos das relações de dominação, 
em diferentes contextos de trabalho, e as 
formas de resistência dos trabalhadores 
para assegurar sua saúde e seus lugares 
de sujeito psíquico e político.
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