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APRESENTAÇÃO

Há 17 anos — em 1994 — publicamos um conjunto de estudos num 
livro que teve por título Desgaste mental no trabalho dominado. No tempo 
decorrido desde então, prosseguimos a mesma linha de estudos. Duran-
te o período houve imensa ampliação dos conhecimentos da temática 
referente à Saúde Mental em suas relações com trabalho e desemprego. 
As pesquisas e descobertas se desdobraram, articulando novas disciplinas 
ao campo onde estes conhecimentos continuam a ser desenvolvidos. Ao 
mesmo tempo, o mundo do trabalho passou por profundas transformações 
que se estenderam internacionalmente e que trouxeram consigo novos 
desafios à pesquisa e à ação na temática.

Por conseguinte, cresceram em paralelo os desafios à formação de 
profissionais que, em várias inserções — nos ambientes de trabalho e fora 
deles; no setor público e no privado —, possam adquirir capacitação para 
a prevenção e o enfrentamento dos novos problemas — de ordem social, 
da saúde, jurídica e outros.

A escalada da globalização assimétrica prosseguiu refletida em todos 
os níveis — do macro ao microssocial, e em todos os âmbitos — político, 
econômico, cultural e social —, atingindo aqueles que vivem do próprio 
trabalho e suas famílias. Pois nessa escalada os vínculos da solidariedade 
social se fragilizaram simultaneamente ao desmonte das instâncias des-
tinadas a garantir os direitos sociais. Ocorreu, assim, a intensificação das 
pressões, temores e incertezas, que já incidiam no mundo do trabalho no 
início dos anos 1990, originando os desgastes humanos descritos no livro 
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anterior. Foi o que nos motivou a escrever este outro livro, no qual, ao 
lado das novas descobertas e reflexões, incorporamos a parte ainda váli-
da dos estudos anteriormente publicados. Mas as transformações ocorri-
das no mundo do trabalho e na sociedade foram profundas e possuem 
implicações de cuja diversidade e gravidade certamente será impossível 
dar conta nessa nova publicação. Tentamos, entretanto, identificar nas 
diferentes faces da imensa problemática do desgaste mental relacionado 
à vida laboral, algumas de maior interesse para o público brasileiro no 
atual momento histórico.

Metamorfoses simultâneas tiveram lugar em todos os níveis — so-
fisticando, obscurecendo e tornando ao mesmo tempo mais poderosas 
as formas de dominação vinculadas ao trabalho e à falta ou precarização 
deste. Expandiu-se assim o sofrimento social, desfavorecendo os assala-
riados através de uma nova correlação de forças capital/trabalho. Nessas 
metamorfoses interarticuladas — que compreendem a dominação, a 
produção do desgaste humano e as expressões clínicas deste desgaste 
—, a questão da saúde mental tornou-se extraordinariamente presente 
e premente. Pois os processos de produção do desgaste mental e do so-
frimento psíquico se transformaram e as configurações dos agravos 
desafiam as políticas sociais e, de modo especial, os profissionais de 
saúde e todos os envolvidos em ações voltadas ao desenvolvimento 
social. Desta forma, a saúde mental passou também a ser alvo do inte-
resse de muitos cientistas sociais e, de forma especial, dos que atuam na 
área de Serviço Social.

O reconhecimento da natureza laboral de agravos mentais e os me-
canismos pelos quais eles são fabricados nos contextos de trabalho são 
também cada vez mais objeto da preocupação e do interesse dos integran-
tes das áreas jurídicas dedicadas às questões do Direito do Trabalho.

Ao mesmo tempo, retrocessos das políticas públicas de proteção 
social se estendem a todos os continentes — de forma mais explícita ou 
mais subterrânea, o que torna o tema obrigatório para a reflexão daqueles 
que atuam na elaboração e implementação destas políticas.

A publicação deste livro poderá — assim esperamos — ir ao encon-
tro do interesse daqueles que buscam preparar-se para o enfrentamento 
dos novos desafios constituídos pela precarização da saúde mental, que 
acompanha a precarização social, do trabalho e do meio ambiente. Desa-
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fios que são múltiplos, demandam reflexão e disposição para compreen-
são de processos complexos e que precisam ser entendidos, para que se 
possa enfrentar e redirecionar as forças que produzem o sofrimento social. 
Mesmo reconhecendo que o desafio maior é de ordem ética e política, 
acreditamos que possa incluir também o desenvolvimento de reflexões e 
de estratégias que, entre outros direcionamentos, atuem no âmbito da 
saúde e da mobilização social e aí potencializem a perspectiva de revita-
lização dos trabalhadores e trabalhadoras que foram envolvidos pelos 
processos de desgaste.

Os conteúdos que faziam parte do livro publicado em 1994 podem 
ser identificados através do que foi magnificamente resenhado para aque-
la obra no prefácio então escrito por Maurício Tragtenberg — prefácio 
que é inserido como Anexo ao final do presente livro.

Assim, a primeira parte do livro foi escrita para apresentar o Cam-
po Ampliado da Saúde Mental Relacionada ao Trabalho (SMRT). Várias 
disciplinas que contribuem para o campo foram aí elencadas e tivemos 
a preocupação de destacar referências dos autores e estudos que, em 
cada disciplina, oferecem subsídios importantes à SMRT. Nesta, como 
em outras partes do livro, tivemos a preocupação de tentar assim aten-
der o interesse do leitor que busca uma primeira aproximação e, simul-
taneamente, oferecer uma visão geral deste campo de conhecimento ao 
pesquisador que pretende formular um plano preliminar de leituras 
para desenvolver um projeto de pesquisa. Deste modo, nem todos os 
textos referidos receberam exame detalhado, mas acreditamos que as 
menções feitas e as referências bibliográficas possam servir à finalidade 
de oferecer subsídios aos que desejam empreender estudos voltados à 
área. Essa preocupação nos levou também a inscrever na bibliografia 
— quando obtivemos a informação a respeito — as traduções em por-
tuguês de obras citadas a partir de originais publicados em outros 
países, assim como fornecer ao leitor os endereços eletrônicos encontra-
dos na internet — nos casos em que conseguimos acessá-los. Esta pri-
meira parte também apresenta um capítulo que focaliza as principais 
visões teóricas da temática e outro que fixa os vários espaços da multi-
territorialidade abrangida.

A segunda parte — As Transformações do Trabalho — faz um breve 
apanhado histórico para deter-se em seguida nas Políticas e práticas ge-
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renciais, onde novos modelos e tecnologias administrativas, voltadas à 
intensificação do controle, são examinadas.

O Trabalho Dominado — terceira parte do livro — foi desenvolvido 
em quatro capítulos, nos quais procuramos contextualizar e analisar a 
trajetória das metamorfoses da dominação, da alienação e do submetimen-
to nas situações de trabalho sob a hegemonia do pensamento neoliberal. 
O exame das resistências dos trabalhadores discriminados mereceu am-
pliação. No último item do quarto capítulo, essa parte do livro mostra a 
confluência entre as mutações sociais, do trabalho e da vida mental.

A quarta parte mantém como foco a constituição e as manifestações do 
desgaste mental laboral e, em seu primeiro capítulo, apresenta o estudo que 
realizamos nos anos 1980 sobre as repercussões do trabalho sobre a saúde 
mental de trabalhadores de indústrias de base. Um segundo capítulo foi 
acrescentado visando examinar os acidentes de trabalho em seus impac-
tos subjetivos, centrando a atenção principalmente na vulnerabilização 
psíquica condicionada pelo acidente e na questão do reconhecimento do 
nexo causal das sequelas psíquicas dos acidentes. A dimensão psicossocial 
da prevenção dos acidentes também recebe atenção no capítulo, assim 
como a importância do atendimento psicológico aos acidentados.

A Interface Família-Trabalho ocupa a quinta parte do livro, em dois 
capítulos, onde são destacados alguns estudos significativos para as 
questões de saúde mental nas situações vivenciadas por mulheres traba-
lhadoras. A repercussão familiar dos acidentes e dos adoecimentos dos 
trabalhadores é colocada como demanda especial às políticas públicas e 
à ação do Serviço Social.

A sexta parte do livro, sobre as visões e percepções do trabalho pelo 
trabalhador, é contemplada no capítulo: “Imagens e representações do 
trabalho e do desgaste”.

A temática dedicada às defesas psicológicas e resistências, na sétima 
parte, incorporou uma análise onde são discutidos e valorizados os su-
portes sociais e afetivos na proteção à saúde mental.

A oitava parte do livro tem como título — Metamorfoses articuladas: 
sofrimento social, trabalho e desgaste mental —, mas poderia ser também ser 
denominada metamorfoses do desgaste humano na engrenagem neoliberal, pois 
este é o tema central nos três capítulos que compõem esta parte: o primei-
ro trata da Psicopatologia do trabalho nas situações de recessão e no 
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desemprego; a segunda focaliza a precarização da saúde mental no con-
texto da precarização social e do trabalho; e o terceiro focaliza as expressões 
clínicas do desgaste mental no trabalho contemporâneo — destacando 
uma psicopatologia engendrada pela precarização e pela violência. Na 
origem do surgimento e das transfigurações dos quadros clínicos que 
revelam o desgaste mental laboral, é ressaltado o papel de um gerencia-
mento também transfigurado — o gerencialismo —, em que a arte de ad-
ministrar é degradada pelo economicismo. Mas não nos restringimos a 
contemplar apenas as forças que moldam o desgaste e as expressões clí-
nicas do mesmo. Nesta última parte do livro, e em algumas outras, pro-
curamos também examinar resistências que têm sido colocadas à degra-
dação do trabalho e da saúde, bem como algumas perspectivas para o 
desenvolvimento de práticas voltadas a uma Clínica contextualizada de 
Trabalho.

O livro finaliza com o capítulo cujo título expressa o que nele dese-
jamos comunicar: Reflexões finais — em busca de caminhos.

Esperamos que ele possa proporcionar a você, leitor ou leitora, uma 
leitura interessante e proveitosa!





 23

NOTAS  iNTRODuTÓR iAS

ESCLARECIMENTOS AOS LEITORES E PEQUENO INFORME SOBRE AS 
PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS PELA AUTORA — FONTE DE  
PARTE DO MATERIAL UTILIZADO NO LIVRO.

Para alguns, poderá de início parecer estranha a opção pela temática 
da dominação ao se tratar de apreciar as conexões entre trabalho e pro-
cessos de desgaste humano. Esse enfoque resulta da sedimentação das 
percepções que se fizeram presentes para nós, cada vez mais vivamente, 
ao longo da experiência clínica e das observações realizadas em estudos 
de campo. A dominação no trabalho foi, assim, identificada como aspec-
to nuclear na constituição do desgaste, pois a dominação que ataca a 
dignidade e fere a autonomia da individualidade é a mesma que produz 
rupturas no mundo mental e psicossocial, atingindo a estabilidade psi-
cossomática. Foi possível verificar que os fios que tecem a dominação 
fabricam, ao mesmo tempo, o sofrimento, na medida em que a domina-
ção esmaga a identidade e aprisiona a alma no medo.

A exploração produz a exaustão e a exaustão obscurece a consciência, 
abrindo caminho à alienação. Os meandros dessa dinâmica, para serem 
desvendados, necessitam da abordagem interdisciplinar, que ainda se 
constitui em desafio teórico-metodológico, dentro do novo campo da 
Saúde Mental Relacionada ao Trabalho.

Justamente para dar conta da interdisciplinaridade e, ao mesmo 
tempo, da própria percepção daqueles que executam e vivenciam o tra-
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balho no cotidiano, vários estudos de campo, que serão mencionados, 
configuram-se como resultado de um trabalho coletivo.

Cabe, portanto, uma informação inicial sobre as pesquisas de campo 
desenvolvidas junto a diferentes grupos profissionais e que serão objeto 
de comentários neste livro.

Em 1980, formulamos um projeto de pesquisa para estudo da re-
percussão das condições laborais e de vida sobre a saúde mental de 
trabalhadores industriais. O projeto mereceu apoio do CNPq e desen-
volveu-se, a partir de 1981, junto a trabalhadores da cidade de Cubatão 
e de uma siderúrgica da cidade de São Paulo. Mediante entrevistas gra-
vadas em visitas domiciliares aos entrevistados, a autora, juntamente 
com a psicóloga Rosa Maria Gouveia e com a socióloga Agda Aparecida 
Delía, procedeu a realização de estudos de casos. Em Cubatão, tratava-se 
de trabalhadores que haviam sido afastados do trabalho por problemas 
de saúde rotulados como “nervosos”. Em São Paulo, as entrevistas se 
realizaram sem qualquer seleção prévia entre “nervosos” e “não nervo-
sos”. Deste modo, foram realizados 40 estudos de casos individuais. A 
pesquisa exploratória permitiu identificar algumas características rela-
cionadas à constituição do desgaste mental e às defesas e resistências 
desen volvidas pelos trabalhadores e por suas famílias, que, quando 
possível, também tiveram alguns de seus membros entrevistados. A 
pesquisa se desenvolveu até fins do ano de 1983, o que permitiu o acom-
panhamento de vários trabalhadores ao longo do período. Foi assim 
possível perceber a repercussão da crise econômica do início dos anos 
1980, e da recessão que a acompanhou, na incrementação da sobrecarga 
de trabalho e nos aumentos de tensão e de fadiga dos nossos entrevista-
dos. O sofrimento mental, ampliado pelo temor ao desemprego, pôde 
ser então analisado (Seligmann-Silva, 19981/1983). Este primeiro estu-
do foi basicamente qualitativo em sua abordagem.

Dois outros estudos de Saúde Mental Relacionada ao Trabalho foram 
realizados na cidade de São Paulo nos anos de 1984-1986. O primeiro es-
tava voltado para a categoria dos trabalhadores bancários e o segundo, 
para funcionários da área operativa do Metrô de São Paulo. Nestas duas 
investigações, um aspecto, muito significativo, deve ser assinalado: ambas 
foram realizadas a partir de iniciativas dos próprios trabalhadores, isto é, 
das respectivas entidades sindicais. A execução das investigações ficou a 
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cargo do Diesat (Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas da 
Saúde e dos Ambientes de Trabalho), que organizou uma equipe de pes-
quisadores para, ao lado de representantes das entidades sindicais inte-
ressadas, desenvolverem os projetos e a operacionalização dos mesmos.

Nas duas pesquisas, trabalhamos novamente ao lado de Agda Apa-
recida Delía, socióloga, e também de Leny Sato, psicóloga, e contamos, 
sempre que necessário, com a colaboração de especialistas em Medicina e 
Segurança do Trabalho da equipe técnica do Diesat (Seligmann-Silva, 
Delía e Sato, 1985 e 1986).

Contribuem também para o material utilizado na presente publicação, 
duas outras pesquisas que realizamos, mediante apoio recebido do CNPq 
a projetos por nós elaborados. No primeiro, fizemos uma revisão das 
modalidades de abordagem teórico-metodológica utilizadas, por diferen-
tes autores, nas investigações sobre a temática do desgaste mental conec-
tado ao trabalho (Seligmann-Silva, 1984/1985). O outro estudo se refere 
à saúde psicossocial no trabalho em tecnologias ditas avançadas e utilizou 
material de estudos de caso feitos com digitadores e operadores de con-
sole em processos computadorizados (Seligmann-Silva, 1986/1987).

Ao final desta introdução, cabem ainda algumas palavras de justo 
reconhecimento às pessoas já mencionadas que conosco desenvolveram 
as pesquisas de campo e cujas observações e análises em muito contri-
buíram para fixar o desenvolvimento de nossas próprias reflexões teóricas, 
bem como ao CNPq e ao Diesat. Os integrantes do Movimento Contra a 
Poluição da Água Funda prestaram uma colaboração decisiva para a 
viabilização das entrevistas com os trabalhadores da Siderúrgica F. A. e 
seus familiares, e também para nos permitir compreender as imensas 
possibilidades de articular ações ecológicas com a busca de humaniza-
ção das situações de trabalho. Por isso, queremos incluí-los neste agra-
decimento, fazendo uma menção especial de agradecimento dirigida à 
d. Sônia Fráguas de Souza, então líder comunitária e coordenadora do 
Movimento contra a Poluição da Água Funda. A análise dela se deu no 
apoio à pesquisa dos anos 1980 junto aos trabalhadores siderúrgicos da 
Água Funda, e, mais tarde, na disponibilização de seu arquivo pessoal 
sobre esse movimento social.

Os trabalhadores entrevistados, individual e grupalmente, são os 
principais autores deste livro. Os trabalhadores que participaram nas 
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pesquisas, quer como colaboradores nos estudos realizados através do 
Diesat, quer como entrevistados, nos transmitiram, por assim dizer, o 
substrato vivo deste livro, que estimulou nossas reflexões e nosso próprio 
trabalho. Sabemos que muitos deles não terão oportunidade de tomar 
conhecimento disto, mas queremos expressar a nossa gratidão pelo que 
com eles aprendemos e tentamos agora retransmitir.




