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Disciplina: Psicologia do Trabalho – 1/2022
Docentes: Prof. Emílio Facas (trabalho@trabalhovivo.net)
Prof. Luis Fabiano da Silva

PLANO DE ENSINO

____________________________ EMENTA
História do trabalho desde a antiguidade até a sociedade industrial; o
surgimento e o desenvolvimento da Psicologia do Trabalho; sociedade
do emprego do século XX; desaparecimento do emprego; tendências
para o futuro. Análise crítica das mudanças no contexto das relações
de trabalho, da reestruturação produtiva, das novas teorias sobre
processo produtivo, subjetividade e saúde do trabalhador. Trabalho,
Identidade e subjetivação. Campo atual de produção científica e de
intervenção em Psicologia do Trabalho.

___________________________ OBJETIVOS
Avaliar a evolução histórica do sentido do trabalho e do emprego
na sociedade.
 Compreender o histórico da Psicologia no estudo do trabalho.
 Avaliar pesquisas empíricas em Psicologia do Trabalho.
 Analisar o papel da pesquisa e intervenção em Psicologia do
Trabalho


_________________ CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: O trabalho através da história
Unidade II: A psicologia e o estudo sobre o trabalho
Unidade III: Contribuições do estudo do trabalho para atuação em
psicologia

__________________ METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, apresentação de seminários e realização de
pesquisa. Conforme o Regimento Geral da UnB, para ser aprovado na
Disciplina, discentes deverão ter ao mínimo 75% de frequência.

As aulas práticas são reservadas para a orientação do trabalho
final que será uma pesquisa com o tema “Os sentidos do trabalho”. O
desenho da pesquisa, os instrumentos, os procedimentos e a análise
serão devidamente orientados pelos professores. Estudantes em
monitoria também participarão dessas orientações.

__________________________ AVALIAÇÕES
1. Análise crítica do filme "O que você faria?", relacionando as
situações retratadas na obra com os conteúdos discutidos na disciplina.
O texto deverá ser feito em, no máximo, 4 páginas A4, fonte Times
New Roman 12, espaçamento 1,5. 40% da nota final.
2. Trabalho de pesquisa em grupo (5 participantes), com uma
categoria profissional escolhida pelos(as) discentes, sobre Identidade e
Sentido(s) do Trabalho. A pesquisa deverá ser realizada por meio de
entrevistas individuais com 3 a 5 trabalhadores de uma mesma
categoria profissional. O grupo deverá elaborar um roteiro semiestruturado de entrevista com perguntas que servirão como estímulo
para que os sujeitos da pesquisa falem sobre o sentido que atribuem
ao trabalho que realizam. Ao final, os resultados das entrevistas
deverão ser apresentados em forma de relatório breve de pesquisa (6
a 10 páginas), relacionando os conteúdos trazidos pelos(as)
trabalhadores(as) e os conceitos discutidos na disciplina. O grupo
também deverá apresentar os resultados em formato de comunicação
oral (20 minutos) seguida de debate. Esta atividade vale 60% da nota
final. Faz parte desta avaliação: o relatório breve de pesquisa, a
apresentação e a presença em seus dias de supervisão

____________________ BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Seligmann-Silva, Edith. Trabalho e Desgaste Mental: O direito de ser
dono de si mesmo. São Paulo: Cortez, 2011.
Antunes, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as
metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 15. ed.
São Paulo: Cortez, 2011.
Álvaro Roberto Crespo Merlo; Ana Magnólia Mendes; Rosângela Dutra
de Moraes (orgs.). O sujeito no trabalho: entre a saúde e a
patologia. Curitiba: Juruá, 2013.

_______________ BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Dardot, P.; Laval, C. A nova razão do mundo: ensaio sobre a
sociedade neoliberal. São Paulo: Editora Boitempo, 2016.
Merlin, N. Colonización de la subjetividad: los medios masivos de
comunicación en la época del biomercado. Buenos Aires: Letra Viva,
2017.
Sousa-Duarte, F.; Mendes, A. M. B.; Facas, E. P. (Orgs.) Psicopolítica e
Psicopatologia do Trabalho. 1. ed. Porto Alegre: Editora Fi, 2020.
Codo, Wanderley; Sampaio, Jose Jackson Coelho; Hitomi, Alberto
Haruyoshi. Individuo, trabalho e sofrimento : uma abordagem
interdisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1994.

_________________________ CRONOGRAMA
Data
06/06

Assunto e Texto
Apresentação

e

Discussão

sobre

o

Plano

de

Ensino

e

Considerações Iniciais
08/06

Leitura do Texto 1 - O Trabalho Através da História [Não Haverá
Aula]

13/06

Texto 1 - O Trabalho Através da História

15/06

Leitura do Texto 2 - A Questão do Trabalho no Brasil [Não Haverá
Aula]

20/06

Texto 2 - A Questão do Trabalho no Brasil

22/06

Introdução à Unidade II – Desafios à Psicologia no Estudo do
Trabalho no Brasil

27/06

Texto 3 - "Psicologia do Trabalho em Três Faces"

29/06

Texto 3 - "Psicologia do Trabalho em Três Faces"

04/07

Texto 4 - "A Psicologia do Neoliberalismo e o Neoliberalismo da
Psicologia"

06/07

Texto 4 - "A Psicologia do Neoliberalismo e o Neoliberalismo da
Psicologia"

11/07

Texto 5 - "Ideologia Neoliberal na Psicologia do Trabalho e
Organizacional"

1

Este cronograma é uma previsão de como será a organização das aulas ao longo do semestre e poderá
ser alterado de acordo com as necessidades. É dever de discente estar atento às mudanças, que serão
comunicadas em aula e por e-mail.
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Data

Assunto e Texto

18/07

Texto 6 - "Algumas ferramentas teóricas para o estudo psicossocial
do trabalho: práticas cotidianas, processos de significação e
identidades"

20/07

Texto 6 - "Algumas ferramentas teóricas para o estudo psicossocial
do trabalho: práticas cotidianas, processos de significação e
identidades"

25/07

Liberação Reunião SBPC

27/07

Liberação Reunião SBPC

01/08

Convidada: Dra. Fernanda Sousa-Duarte

03/08

Convidada: Psicóloga Danniella Davidson

08/08

Texto 7 – Por uma Psicopatologia Crítica do Trabalho

10/08

Texto 7 – Por uma Psicopatologia Crítica do Trabalho

15/08

Prática: Coleta de Dados e Orientações para Trabalho Final –
Grupos

17/08

Prática: Coleta de Dados e Orientações para Trabalho Final –
Grupos

22/08

Prática: Coleta de Dados e Orientações para Trabalho Final –
Grupos

24/08

Prática: Coleta de Dados e Orientações para Trabalho Final –
Grupos

29/08

Prática: Coleta de Dados e Orientações para Trabalho Final –
Grupos

31/08

Prática: Coleta de Dados e Orientações para Trabalho Final –
Grupos

05/09

Apresentação dos Trabalhos Finais

07/09

*** FERIADO ***

12/09

Apresentação dos Trabalhos Finais

14/09

Apresentação dos Trabalhos Finais

19/09

Apresentação dos Trabalhos Finais

21/09

Apresentação dos Trabalhos Finais
Síntese e Avaliação da Disciplina

Este e todos os materiais referentes à disciplina
também estão disponíveis na equipe do Teams, no
SIGAA e em www.trabalhovivo.net (Menu Disciplinas).

