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Resumo 

 

Este estudo combinou abordagens do perfil socio-econômico-demográfico de amostra de 

desempregados de município de Macaíba, na região metropolitana de Natal (RN), e 

investigação clínica das vivências do desemprego dos indivíduos-participantes. Buscou-se 

avançar na compreensão da contribuição conjunta de aspectos sociodemográficos e outros 

relacionados à biografia e vivências subjetivas do indivíduo desempregado para a explicação 

do desemprego e das dificuldades à saída da condição de desempregado. A pesquisa foi 

realizada com o apoio de órgão público municipal de assistência social do município 

supracitado, contando com 180 participantes (27 homens e 153 mulheres), majoritariamente 

(67%) desempregados há mais de um ano. O estudo foi realizado em duas etapas, abarcando o 

mapeamento do perfil sociodemográfico (Etapa 1) e levantamento das vivências relacionadas 

ao desemprego narradas pelos participantes-colaboradores (Etapa 2). Construtos teóricos como 

vivência e poder de agir ofereceram referenciais de análise centrais para a análise global do 

desemprego como fenômeno que se insere na biografia pessoal (atravessada de emoções e 

afetos) e no contexto sócio-histórico-cultural, simultaneamente. A etapa de descrição de 

aspectos sociodemográficos relacionados à condição de desemprego, com especial ênfase para 

o desemprego de longa duração, baseou-se na análise de respostas um questionário estruturado 

para os devidos fins; as análises clínicas basearam-se em registros audiográficos de entrevistas 

com questões abertas sobre as histórias de vida e profissional dos sujeitos. A análise descritiva 

multidimensional do tipo cluster evidenciou divisão do efetivo em dois clusters (grupos), cujo 

critério de maior contribuição para a partição foi a crença ou descrença na possibilidade de 

voltar ao emprego formal, juntamente com outros aspectos sociodemográficos relevantes. Tal 

cisão foi retomada e ampliada com análises clínico-qualitativas de participantes oriundos de 

cada um dos clusters, que mostraram a importância da postura subjetiva interna como fator 

decisivo para a compreensão do desemprego de longa duração e as dificuldades de retorno ao 

emprego formal.  

 

Palavras-chave: desemprego e reemprego; desemprego de longa duração; aspectos subjetivos 

do desemprego; poder de agir; saúde e adoecimento em contexto laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

The present research combined descriptive approach of social-economic and demographic 

sample of individuals from the group of unemployed people in the population of the 

municipality of Macaíba- Natal (RN)-Brazil, and clinical investigation of experiences of 

unemployment of some of participant individuals. Sociodemographic and individual-clinical 

aspects were combined in order to increase the comprehension of aspects linked to the 

unemployment condition, and also the means of getting rid off this condition.  Research was 

performed with the support of specific public municipal service, dedicated to social assistance 

to unemployed people; 180 individuals took part in the first descriptive study (27 men and 153 

women), most of them (67%) in the condition of unemployment for more than one year.  This 

first  study was completed by a second clinical-qualitative study, dedicated to explore narrative 

descriptions of unemployed individuals issued from the same sample. Theoretical tools like 

individual experiences and the power to act  helped in interpretative clinical analysis, both 

analysis aiming to deep the comprehension of unemployment, ways of by passing this condition 

and explanation about the difficulties in such a movement. Unemployment is inserted in 

personal and social biography of the concerned individual, and constitutes an emotionally 

affected subjective experience. Descriptive analyses was based on statistical treatment of data 

issued from treatment of frequencies of responses; clinical analysis were based on clinical-

interpretative data from individual narratives about their condition of unemployment. 

Multidimensional descriptive cluster analysis allowed to detect two clusters (groups), shifted 

by the dominant presence (cluster 1) or absence (cluster 2) of believing in being able to come 

back to formal labor engagement. This shifting, however, could be better explained in terms of 

other aspects, namely those ones linked to women familiar tasks and responsibilities.  

 

Key words: unemployment, long-term unemployment, subjective aspects and unemployment, 

power of acting, health and illness in labor context.  
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1. Introdução 

 

A presente dissertação buscou investigar clinicamente a condição de estar desempregado, 

tanto em termos do sofrimento psicológico vivenciado pelo indivíduo por estar nessa condição, 

como em termos da cristalização psicológica da condição de desempregado, com seus efeitos 

no caso dos desempregados de longa duração, em termos notadamente da gestão pessoal do 

processo de deixar de ser desempregado, ou persistir nessa condição. A proposta de trabalho 

pretendeu, nesse sentido, averiguar a pertinência de compreender o desemprego como episódio 

da vida laboral dos indivíduos a partir da lente teórica do conceito poder de agir (Clot, 2010), 

ou mais especificamente impedimento do poder de agir. Tal conceito, usualmente aplicado à 

abordagem da análise da atividade de trabalho (notadamente em termos de suas dificuldades e 

impedimentos), é  agora  aplicado à situação de desemprego. 

O estudo teve como pano de fundo o debate sobre a função psicológica da atividade do 

trabalho na vida dos indivíduos, compreendendo a centralidade do trabalho na sociedade 

capitalista como uma questão que ultrapassa a necessidade de sustento econômico. Entende-se 

então o trabalho e a atividade como fatores de suma importância para a constituição da 

identidade social dos sujeitos, assim como para a estruturação do sentimento de pertencimento 

e valorização do trabalhador em seus círculos sociais. Partindo dessa perspectiva, propõe-se 

aqui que toda forma de impedimento da atividade de trabalho se origina e ao mesmo tempo 

alimenta importante comprometimento de energia psicológica do indivíduo. Essa situação é 

descrita pela perspectiva da Clínica da Atividade em termos de privação do poder de agir. 

Segundo Clot (2010), o que traz sofrimento e adoecimento para o indivíduo é querer trabalhar 

e ser impedido de fazê-lo. Para este autor, o conceito de saúde e atividade laboral caminham 

lado a lado, sendo o sofrimento e a angústia inerentes ao impedimento do poder de agir (Clot,  

2010). 
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O desemprego tem sido uma questão discutida mundialmente em virtude dos efeitos 

nefastos que costuma gerar nas esferas econômica, social e psicológica da vida dos sujeitos.  

Dentre as vivências psicológicas mais patogênicas encontram-se a depressão, baixa autoestima, 

o sentimento de inferioridade e exclusão social, a desagregação familiar e nos casos mais 

extremos, a tentativa de suicídio (Barros & Oliveira, 2008; Brito & Pereira, 2006; Campos, 

2011; Canavarro, Dimas, & Pereira, 2013; Mossakowski, 2009; Pinheiro & Monteiro, 2007; 

Silva, 2014; Vieira, 2014).  

No âmbito da Psicologia do Trabalho, a maioria dos estudos sobre o desemprego tem-se 

voltado para os reflexos deste na saúde mental, nos contextos individual e social, e as estratégias 

de enfrentamento utilizadas pelos sujeitos para lidar com a situação (Coelho-Lima, Freire Costa, 

& Bendassolli, 2013). É diante da lacuna de estudos voltados para reflexões clínicas de suporte 

ao trabalhador desempregado que surge o interesse pela temática. Portanto, a problemática 

central do presente estudo vai além da identificação dos efeitos psicológicos enfrentados pelos 

sujeitos em situação de desemprego. Intencionou-se refletir com alguns desses trabalhadores 

sobre suas trajetórias pessoais e profissionais, buscando mobilizar clinicamente o papel de 

protagonistas que esses têm em suas vidas laborais.  

É válido destacar que não se ignoram nesta proposta os aspectos estruturais da economia 

capitalista que conduzem muitos dos trabalhadores, notadamente aqueles que vêm de um 

contexto social mais fragilizado, a uma situação de desigualdade e desalento. Contudo, além da 

necessidade de estudos que deem conta de refletir aspectos macrossociais, também é pertinente 

a reflexão sobre fatores de cunho mais individual. Um aspecto não invalida o outro, pois como 

bem demonstrou Vygotski (2014), o fenômeno humano abarca aspectos relacionados à esfera 

do pessoal-subjetivo, do interpessoal, do transpessoal e do histórico-institucional-impessoal. 

Longe de se propor aqui um reducionismo psicologizante, pretende-se tão somente aprofundar 
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a compreensão de aspectos relacionados ao polo psicológico do funcionamento humano. Essa 

é a função da Psicologia enquanto ciência de estudo dos fenômenos humanos. Ademais, o bojo 

teórico que oferece sustentação a esta dissertação parte do pressuposto que o sujeito é “alguém 

que cria um contexto para viver, que não se torna complacente e subordinado à realidade que 

lhe é dada ou à qual é lançado” (Bendassolli, 2011, p.81). 

Portanto, além da reflexão sobre estratégias diferenciadas de suporte ao trabalhador, o 

presente estudo buscou aprofundar as questões relacionadas ao sofrimento dos indivíduos em 

situação de desemprego de longa duração. O motivo pelo qual a pesquisa direcionou seus 

olhares para o desempregado de longa duração reside no fato de haver poucos estudos no Brasil 

voltados para essa categoria específica de trabalhadores. Além disso, com base nas pesquisas 

já realizadas sobre o desemprego que apontam o intenso sofrimento decorrente dessa condição, 

pressupôs-se que a vivência do desemprego por um longo período poderia vir a ser mais nefasta 

ainda.  

Para tanto, na primeira seção da dissertação será apresentado o referencial teórico que 

oferece suporte ao estudo, sendo este dividido em cinco subseções: A primeira subseção trata 

de uma varredura sócio-histórica sobre o mundo do trabalho. Essa traz explanações sobre os 

diferentes tipos de significados atribuídos historicamente ao trabalho desde a Grécia antiga até 

o momento histórico atual, apresentando ao leitor as mudanças que se estabeleceram na 

sociedade e na história com o advento do capitalismo; na segunda subseção são apresentados 

ao leitor conceitos e construções teóricas sobre o desemprego; a terceira subseção apresenta a 

assistência social prestada ao trabalhador brasileiro desempregado, em situação informal, 

precária e em vulnerabilidade social; quarta subseção apresenta diversas pesquisas que tratam 

sobre os mais variados efeitos do desemprego; a quarta subseção aborda os conceitos centrais 
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da clínica da atividade, mobilizando o conceito teórico do poder de agir e seu potencial para 

compreender o desemprego como vivência psicológica. 

A segunda seção trata dos métodos do estudo, onde são apresentados os objetivos gerais e 

específicos, bem como os métodos utilizados em cada uma das duas etapas da pesquisa. Nesta 

seção também estão descritos o contexto da pesquisa, os participantes e os procedimentos de 

análise de dados.  

A terceira seção está reservada para os resultados e discussões e encontra-se dividida em 

duas subseções: a primeira subseção trata da análise descritiva de base quantitativa, por meio 

da qual apresenta-se o perfil sociodemográfico da amostra de participantes através de uma 

análise frequencial-descritiva unidimensional, complementada por análise descritiva 

multidimensional do tipo cluster (grupo, categoria); na segunda subseção, encontram-se as 

análises clinico-qualitativas que buscaram se aprofundar nas questões que não puderam ser 

respondidas através de análise quantitativa e na compreensão da vivência subjetiva e pessoal 

do desemprego de longa duração para os participantes.  

A quarta seção trata das considerações finais por meio da retomada dos objetivos centrais 

do estudo, bem como sobre as reflexões e propostas que emergiram a partir dos dados obtidos. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1 O Mundo do Trabalho: perspectiva histórica 

 

 Ao revisar a literatura sobre a construção sócio histórica do conceito de trabalho 

(Bastos & Zanelli, 2004; Borges & Yamamoto, 2004; Bendassolli, 2011; Kantorski, 1997; Léda 

& Ribeiro, 2004) é possível constatá-lo com um fenômeno multifacetado, haja vista as diversas 

atribuições de significados que tomavam forma de acordo com o que a sociedade vivenciava 

historicamente. 

Segundo Borges e Yamamoto (2004), a palavra trabalho vem de tripallium, trabicula, 

termos latinos associados à tortura, o que aponta para um dos primeiros significados atribuídos 

ao trabalho: sofrimento. Na Grécia Antiga o trabalho era considerado uma atividade indigna e 

imprópria para os cidadãos livres, sendo visto como algo pertinente aos escravos. O mesmo 

conceito se construía no Império Romano, que vivenciava guerras, conquistas e crises 

econômicas, fatos que corroboravam para a estruturação da sociedade com base na mão-de-

obra escrava, acentuando assim a perspectiva de trabalho como algo degradante. Vale ressaltar 

que a ideologia de trabalho nesta época remetia-se a um sentido mais reducionista, focalizando 

nas atividades braçais e/ou manuais, não sendo a política, as artes e a prática da filosofia 

compreendidas como trabalho (Bendassolli, 2011; Borges & Yamamoto, 2004). 

No entanto, Hopenhayn (2001, citado por Borges & Yamamoto, 2004) esclarece que 

mesmo as ideias mais clássicas não eram dominantes, posto que três séculos antes de Platão e 

depois, na religião dos camponeses, já se acreditava que os deuses e homens repudiavam os que 

viviam na inércia, enquanto enalteciam e glorificavam aqueles que se uniam à terra para 

trabalhar. Ademais, cada religião possuía diferentes formas de perceber o trabalho. Portanto, é 

possível afirmar que as ideias clássicas não eram unânimes, e sim expressavam o pensamento 

dominante da época.  
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É a partir da Idade Média que novas perspectivas sobre o trabalho começam a emergir. 

Este foi um período marcado por muitas mudanças políticas e econômicas que por si só 

tornavam inadequada a concepção negativa do trabalho. Surge então o capitalismo, que instaura 

um novo modelo de trabalho: o emprego assalariado nas indústrias (Borges e Yamamoto, 2004). 

No capitalismo, a força de trabalho é tida como mercadoria, posto que o trabalhador é 

desprovido dos meios de produção e tem que vender o seu trabalho ao capitalista para que possa 

garantir sua subsistência. Ao capitalista interessa adquirir a mão de obra do trabalhador, através 

da qual obtém lucro ao pagar por esta um valor inferior ao tempo de trabalho oferecido pelo 

mesmo. O objetivo do capitalista, como detentor dos meios de produção,  é ampliar o lucro 

oriundo da produção pela exploração da força de trabalho dos indivíduos-trabalhadores, 

processo que é denominado por Marx de mais-valia (Bendassolli, 2011; Borges, Oliveira, & 

Morais, 2005).  Portanto, é possível afirmar que os escritos de Marx propõem análise histórico-

crítica em relação à política econômica vigente no Ocidente desde a Revolução Industrial; Marx 

compreende que o trabalhador, ao produzir riqueza e abundância para o dono do capital, 

vivencia uma situação de alienação por não se dar conta que nesse processo submete-se à 

exploração e injustiça social. Marx acredita ser impossível uma perspectiva positiva de trabalho,  

a não ser que fosse abolida a propriedade privada para que o trabalho pudesse ser digno e não 

alienante. Em Marx, o trabalho é visto como uma categoria importante na vida dos seres 

humanos, porém, as condições históricas da propriedade privada engendram a busca 

desenfreada pelo lucro, tornando desumano e injusto o contexto no qual o trabalho é 

desenvolvido. Ademais, o tratamento do trabalho como mercadoria desvaloriza a classe 

trabalhadora, e o trabalho especializado das fábricas, cindido em pequenas partes, impede a 

identificação do trabalhador com aquilo que ele está produzindo, tornando o trabalho vazio e 

sem significado para aquele que o realiza (Borges & Yamamoto, 2004; Silva, 2000). 
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Convém contudo observar que a deterioração do trabalho e do trabalhador, acima 

aludida e gerada pela economia capitalista, foi capaz de frear o desenvolvimento da economia 

no mundo ocidental capitalista. Neste mesmo período muitos analistas consideraram o aumento 

da mais-valia através da divisão e especialização do trabalho como um fator de importante valor 

social. Um dos defensores dessa ideia foi o economista Adam Smith, que advogava a favor da 

produção da abundância, acreditando que esta poderia ser difundida entre todas as camadas 

sociais (Borges & Yamamoto, 2004). É relevante destacar que o capitalismo tem suas raízes 

calcadas nos movimentos de liberalismo econômico e político oriundos da Revolução Francesa, 

e que portanto, o interesse social dominante neste período foi o interesse burguês.  

Além de Adam Smith, a ética protestante postula já no nascedouro da Revolução Industrial 

a exaltação do trabalho como forma de glorificar Deus, preconizando o trabalho sistemático e 

metódico e o cumprimento do dever como um caminho para a salvação, em detrimento da 

penitência proposta pela tradição católica de matriz judaico-cristã.  Porém, segundo Borges e 

Yamamoto, “o fato de haver toda uma construção ideológica não elimina, entretanto, as reais 

condições, nem as insatisfações e a capacidade de reação dos trabalhadores” (2004, p.31). A 

adaptação do trabalhador à nova realidade de trabalho não foi tão simples assim, tendo em vista 

que as mudanças inerentes à industrialização trouxeram novas configurações para a vida dos 

sujeitos: a migração das pessoas do campo para as cidades, um novo estilo de vida em família 

e o caráter central assumido pelo trabalho. Portanto, a história do desenvolvimento capitalista 

é também a história da resistência dos trabalhadores, que desde o final do século XVIII 

começaram a organizar os movimentos sindicais em busca de melhoria das suas condições de 

trabalho, instaurando-se claramente nesse momento o conflito entre o trabalho e o capital.  

O movimento de resistência dos trabalhadores começa a ser gestado no período 

Taylorista/Fordista, visto que este imprimiu ao trabalho um ritmo ainda mais acelerado de 

produção, permeado por um intenso controle e reorganização da atividade de trabalho, com o 
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advento da linha de produção1. Com o crescimento do potencial produtivo no parque fabril do 

início do século 20, expandiu-se a oferta de emprego nas indústrias, o que gerou um 

significativo aquecimento do mercado de trabalho da época. A produção em massa, por sua 

vez, reduziu os preços dos produtos, e consequentemente ampliou a possibilidade de consumo 

em toda a sociedade, aí incluída a classe trabalhadora. De acordo com Antunes e Pochmann, 

(2007, p.195) “o crescimento do processo de acumulação fordista daquele período foi 

acompanhado simultaneamente pela diminuição do desemprego e pela elevação dos salários 

dos ocupados, no total da renda nacional”. Contudo, apesar do aumento da empregabilidade e 

da possibilidade de consumo dos trabalhadores, no que diz respeito ao trabalho em si, a 

degradação não foi freada. Segundo Borges, Oliveira e Morais (2005), diversos estudiosos de 

orientação marxista consideram que o homem produz a si próprio através do seu trabalho, desde 

que tal atividade laboral atenda minimamente a determinados requisitos para que seja agente 

de saúde e desenvolvimento; tais requisitos estariam prejudicados, ou mesmo ausentes,  nos 

moldes de produção Taylorista/Fordista, já que com a divisão do trabalho para a ampliação da 

produção ocorre o empobrecimento das tarefas e a alienação do trabalhador com relação ao seu 

trabalho.  

Foi então ao fim da década de 60 que esse cenário começou a sofrer transformações: 

iniciava-se a crise da hegemonia do capitalismo que deu-se através das lutas de trabalhadores e 

sindicatos que reivindicavam melhores condições de trabalho e o controle social da produção 

(Antunes & Pochmann, 2007; Silveira & Nascimento, 2013). 

De acordo com Antunes e Pochmann (2007), é a partir da década de 70 que o 

capitalismo, em busca de implementar novos níveis de acumulação e reprodução do capital, 

                                                             
1 A linha de produção, adotada e popularizada na década de 20 do século passado por Henry Ford em sua fábrica 
de produção de automóveis nos USA, se caracterizou pelo fracionamento da atividade de trabalho em etapas e 
sub-etapas, de forma que este trabalhador perde o controle do produto integral de seu trabalho, o que antes 
caracterizava o trabalho artesanal (cf. Sennet, 2010).  



25 
 

começa a entrar em uma nova fase, mais conhecida como reestruturação produtiva. As 

indústrias passam então a adotar a produção flexível e a buscar a redução de custos com o 

capital humano através do investimento em trabalhadores polivalentes e em serviços 

terceirizados. Com isso, tanto os trabalhadores inaptos a manipular novas máquinas e 

tecnologias, quanto aqueles considerados excedentes nas fábricas findam perdendo seus 

empregos, uma consequência natural diante desse novo panorama. Além disso, as relações de 

trabalho também começam a ser flexibilizadas a fim de atender às novas demandas de produção 

das empresas modernas: flexibilizam-se equipes de trabalho, carga horária, salário e até mesmo 

garantias sociais anteriormente conquistadas, gerando insegurança e precariedade para aqueles 

que trabalhavam. Destarte, pôde-se observar o retorno do desemprego estrutural, expandindo-

se concomitantemente a globalização neoliberal, fatos que findaram afrouxando a regulação do 

Estado em aspectos relacionados à proteção do trabalho e do trabalhador. Consequentemente, 

em países como o Brasil, que estavam às margens do capitalismo e que ainda não detinham um 

grau avançado de seguridade social, foi possível perceber uma ampliação intensa da 

precarização do trabalho e dos níveis de desemprego (Antunes & Pochmann, 2007). 

Levando em consideração a contextualização histórico-econômica dos os reflexos do 

capitalismo na sociedade, é possível perceber que a reestruturação produtiva finda de fato 

fortalecendo ainda mais os detentores do capital, colocando em situação de precariedade a 

classe trabalhadora, que começa a sentir na própria pele os efeitos da ruína da máxima 

capitalista que afirmava que o aumento da produção levaria necessariamente ao aumento do 

emprego (Guimarães, 2002). Deste modo, adotamos aqui a premissa segundo a qual enquanto 

houver uma sociedade fundada sobre os princípios centrais do capitalismo haverá 

necessariamente pessoas em situação de desemprego, pois este tornou-se um componente 

estrutural do sistema, criado pelo próprio modelo de desenvolvimento (Siqueira, 1986). 
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2.2 O Desemprego 

 

Como se podem buscar objetivos de longo prazo, numa sociedade de curto prazo? Como 

se podem manter relações sociais duráveis? Como pode um ser humano desenvolver 

uma narrativa de identidade e história de vida, numa sociedade composta de episódios 

e fragmentos? As condições da nova economia alimentam, ao contrário, a experiência, 

como a deriva no tempo, de lugar em lugar, de emprego em emprego. (Sennett, 2009, 

p.27) 
 

Conforme a revisão de literatura, é possível constatar que os moldes econômicos e 

gerenciais impostos pela sociedade capitalista impactaram gravemente a atividade de trabalho 

(notadamente o emprego formal) em vários de seus aspectos estruturantes, tornando-o muitas 

vezes sem sentido ou até mesmo degradante. Em contrapartida, não é possível ignorar que uma 

das principais causas da precarização objetiva e subjetiva da vida dos sujeitos é manifestada 

pela impossibilidade de trabalhar. O trabalho ocupa um aspecto central não só socialmente e 

economicamente, mas também psicologicamente, haja vista a contribuição deste aspecto  para 

a constituição da identidade dos sujeitos, do sentimento de inserção social e participação ativa 

na construção da sociedade. Não trabalhar gera uma condição de marginalidade e 

vulnerabilidade psicossocial (Dejours, 1987; 2009; Dejours e Bègue, 2009; Guimarães, 2002). 

O sofrimento no contexto de trabalho, segundo estes autores,  inicia-se com a pressão que se 

instaura quando o trabalhador sente que não mais atende às demandas da organização. 

Estabelece-se assim uma controvérsia, pois há sofrimento tanto com a perda do emprego quanto 

com a permanência do trabalhador em uma organização rígida ou propositora de uma atividade 

de trabalho esvaziada (cf. Lhuilier, 2002; 2005). Portanto, o trabalho pode ser analisado de 

forma fragmentada ou em sua totalidade “pois ele pode ser fonte de construção da vida e 

emancipação (como totalidade), mas também fonte de eliminação da vida e robotização (como 

fragmentação), quando não produz sentido e só repete atividades mecânicas.” (cf. Clot, 2014; 

Castel, 1998, citado por Ribeiro, 2007, p.82). 
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Nesta dissertação, o significado de trabalho é considerado em sua forma mais ampla, 

como o fazer do sujeito, que o estrutura socialmente e psicologicamente, além de ser inerente à 

sua identidade enquanto ser humano, sendo válido destacar que este fazer não está 

exclusivamente atrelado a ganhos econômicos ou a relações formais. Ao abordar a temática do 

emprego, pensa-se nesse como “uma forma específica de trabalho econômico (que pressupõe 

remuneração) regulado por um acordo contratual (de caráter jurídico)” (Jahoda, 1987 citado por 

Borges & Yamamoto, 2004, p. 26). A partir dessas reflexões emerge a compreensão inicial de 

desemprego como oposição ao emprego, estabelecendo-se assim uma diferença entre os 

sujeitos que estão desempregados e os sujeitos que não estão trabalhando, tendo em vista que 

trabalhar não pressupõe necessariamente uma relação de emprego, mas sim de produção ou 

transformação de algo.  

O Brasil conta atualmente com dois órgãos de pesquisa que investigam a dinâmica do 

mercado de trabalho através de levantamento de informações coletadas em domicílio. Por 

conseguinte, cada um, à sua maneira, analisa o desemprego e apresenta formas singulares e 

distintas de conceituá-lo. A definição adotada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE) compreende como desempregados os indivíduos em 

situação involuntária de não trabalho ou que exercem trabalhos irregulares e/ou precários com 

desejo de mudança. Para caracterizar mais especificamente o fenômeno, o DIEESE (2014) 

apresenta três categorias de desemprego: o desemprego aberto, caracterizado pela situação de 

pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anteriores ao da entrevista da 

pesquisa de emprego e desemprego (PED) mensal e que não exerceram nenhuma atividade 

laboral nos sete últimos dias; o desemprego oculto, que considera como desempregadas pessoas 

que realizam trabalhos precários –  algum trabalho remunerado ocasional de auto ocupação - 

ou pessoas que realizam trabalho não-remunerado em ajuda a negócios de parentes e que 

procuraram mudar de trabalho nos 30 dias anteriores ao da entrevista ou que, não tendo 
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procurado neste período, o fizeram sem êxito até 12 meses atrás; e, finalmente, a terceira 

categoria que é o desemprego oculto pelo desalento, constituído por pessoas que não possuem 

trabalho, nem procuraram nos últimos 30 dias anteriores ao da entrevista, por desestímulos do 

mercado de trabalho ou circunstâncias fortuitas, mas apresentaram procura efetiva de trabalho 

nos últimos 12 meses. Ao analisar as definições de desemprego apresentadas pelo DIEESE, 

observa-se que apesar do órgão conseguir abarcar quase todas as situações relacionadas ao não 

trabalho, não emprego, a inatividade e ao desalento, ainda ficam de fora de suas estatísticas os 

desempregados de longa duração que tenham desistido de procurar emprego efetivamente por 

desestímulos do mercado de trabalho ou outras circunstâncias fortuitas em um período maior 

que 12 meses. Ainda que esta seja uma condição de extremo desalento e de ocorrência mais 

difícil, é válido ressaltar que existe a possibilidade de um pequeno percentual de sujeitos não 

ser abarcado. 

O outro órgão responsável por pesquisas relacionadas ao desemprego é o IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (http://www.ibge.gov.br/home/), que 

recentemente adotou novos conceitos e definições de acordo com as recomendações da OIT – 

Organização Internacional do Trabalho, após a última Conferência Nacional dos Estatísticos do 

Trabalho ocorrida em Outubro de 2013, em Genebra (IBGE, 2014). Dentre os novos conceitos 

adotados pelo IBGE, é relevante considerar para este estudo as definições de pessoas ocupadas, 

desocupadas e fora da força de trabalho (ver figura 1). De acordo com o IBGE (2014) são 

consideradas ocupadas as pessoas que, na semana de referência, trabalharam pelo menos uma 

hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios 

(moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.) ou em trabalho sem remuneração direta em 

ajuda à atividade econômica de membro do domicílio ou, ainda, as pessoas que tinham trabalho 

remunerado do qual estavam temporariamente afastadas nessa semana. Observa-se que tal 

definição trata exclusivamente da ocupação das pessoas, o que não necessariamente diz respeito 

http://www.ibge.gov.br/home/
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ao emprego formal, que pressupõe contrato de trabalho formal (“carteira assinada”) e 

remuneração em dinheiro. Portanto, estar ocupado não significa necessariamente estar 

empregado, e sim estar exercendo algum tipo de atividade, sendo empregado, empregador, 

trabalhador informal, dentre outros. Ainda de acordo com o IBGE (2014), são consideradas 

desocupadas as pessoas sem trabalho na semana de referência da pesquisa, que tomaram 

alguma atitude efetiva para consegui-lo nos últimos 30 dias (contados a partir da data em que 

foram entrevistados) e estavam disponíveis para começar a trabalhar na semana de referência 

da entrevista. Também são consideradas desocupadas as pessoas sem trabalho na semana da 

entrevista que não tomaram qualquer atitude efetiva para conseguir trabalho no período de 30 

dias que antecederam a entrevista por já terem conseguido trabalho e iriam iniciar após a 

semana da pesquisa. Como definir então as pessoas sem trabalho que nos últimos 30 dias (ou 

mais) não tomaram nenhuma providência efetiva para sair dessa situação? Essas pessoas são 

consideradas pelo IBGE como fora da força de trabalho, visto que não se enquadram na 

definição de pessoas ocupadas, nem no conceito de pessoas desocupadas. Assim sendo, 

constata-se que nem todos que estão desempregados farão parte das estatísticas, visto que uma 

parcela deles poderá ser considerada como ocupada por terem exercido algum tipo de atividade 

recentemente, mesmo não recebendo remuneração em dinheiro, enquanto outra parte poderá 

ser considerada como fora da força de trabalho simplesmente por não ter ido em busca de 

trabalho nos últimos 30 dias da semana de referência da pesquisa.  
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Figura 1: Classificação da população em idade para trabalhar na PNAD contínua - Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios  (IBGE, 2014) 

 

Tal situação corrobora com o pensamento de Moretto e Proni que afirmam: 

Deve-se esclarecer que, no Brasil, muitos desempregados não aparecerem nas 

estatísticas oficiais, por dois motivos: 1) porque na semana de referência da pesquisa 

exerceram um trabalho precário e esporádico, embora estivessem procurando um 

emprego regular; ou 2) porque não procuraram emprego nos últimos trinta dias e foram 

considerados inativos2, embora estivessem dispostos a trabalhar se recebessem uma 

oportunidade. Essas duas situações configuram o “desemprego oculto”. A primeira pode 

ser justificada pela limitada cobertura do programa de seguro-desemprego, uma vez que 

parcela considerável da força de trabalho não tem o contrato de trabalho formalizado ou 

trabalha por conta própria. A segunda situação está associada com o desemprego de 

longa duração e com o desalento causado pela frustração do trabalhador que não 

consegue retornar ao mercado de trabalho (2011, pp.26-27). 

 

Portanto, apesar das estatísticas oficiais nos últimos anos apresentarem uma taxa de 

desemprego decrescente3, o problema da insuficiência de empregos não pode ser 

desconsiderado, visto que essas mesmas estatísticas não dão conta de abarcar todos que se 

                                                             
2 O trabalhador inativo é aquele que encontra-se fora da força de trabalho (IBGE, 2014). 
3 Cabe aqui mencionar que este quadro estrutural não corresponde mais à realidade atual, que se caracteriza 
por aumento do desemprego no momento de conclusão do presente trabalho que se deu em Julho de 2016. (cf. 
dados de Emprego e Desemprego do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioedonômicos - http://www.dieese.org.br/analiseped/ped.html ).  

http://www.dieese.org.br/analiseped/ped.html
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encontram em situação de desemprego, subempregados ou até mesmo vivenciando situações 

precárias (Moretto & Proni, 2011). 

Ainda sobre o conceito de desemprego, nota-se que são raros os estudos no campo da 

psicologia, que se ocupam em definir de forma mais clara e profunda o fenômeno, havendo 

uma maior preocupação com a compreensão das consequências para saúde mental, estratégias 

de intervenção e políticas sociais de suporte (Coelho-Lima, Feire Costa & Bendassolli, 2013).  

Não obstante, pesquisadores do campo das ciências sociais trouxeram muitas contribuições 

neste sentido. Costa (1986) apresenta em seu estudo três definições distintas de desemprego: o 

friccional, o voluntário e o estrutural. De acordo com o autor, o desemprego friccional 

compreende o momento de transição entre um emprego e outro devido a um desequilíbrio entre 

mão-de-obra especializada e demandas do mercado de trabalho, sendo esse uma vivência de 

caráter curto e transitório. Já o desemprego voluntário é determinado pela recusa ou inabilidade 

do trabalhador em retornar ao mercado de trabalho devido a aspectos sociais ou legislativos de 

caráter impeditivo. Além desses pormenores, leva-se em consideração uma demora para 

mudança de emprego ou até mesmo a determinação do trabalhador em encontrar um salário que 

seja equivalente ao valor da sua força de trabalho. Esses dois conceitos apresentados foram 

emprestados da obra de Keynes, e o próprio Costa reconhece que ambas definições apresentam 

lacunas e carecem de um maior esclarecimento, pois algumas questões ficam em aberto: 

1. a não-obtenção de emprego por inabilidade pode ser considerada voluntária? 2. se a 

inabilidade do trabalhador for decorrente de mudança tecnológica (as qualificações 

requeridas para o seu emprego mudaram devido à mudança da tecnologia), seu 

desemprego deve ser considerado voluntário ou friccionaI? (1986, p. 27).  

 

Já o desemprego estrutural é definido pelo autor como a dispensa da mão-de-obra devido 

a mecanização ou automação. Guimarães (2002) também contribui para uma compreensão mais 

ampla dessa definição, ressaltando que o desemprego estrutural é consequência da 

reestruturação produtiva, um momento onde o crescimento da produção passou a se dar sem 
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um aumento proporcional do emprego. Contudo, Costa (1986) destaca que o mais importante 

de tudo é compreender que o desemprego, independente da forma que seja definido, é um 

produto do sistema capitalista que surge diante da busca contínua pela ampliação do capital e 

pela diminuição dos custos na produção através da constante procura por inovações na forma 

de produzir.  

Em sua obra sobre a sociologia do desemprego, Guimarães (2002) discorre sobre os 

impactos da reestruturação produtiva, bem como sobre a variação na significação de 

desemprego em diferentes países e culturas. Ao tratar dos efeitos ocorridos nos países 

capitalistas europeus, mais precisamente aqueles com uma robusta seguridade social e com 

dificuldade em gerar novos postos de trabalho como a França, a Itália e a Alemanha, a autora 

aponta o surgimento de uma nova categoria de desemprego que fica conhecido como 

desemprego de longa duração. Segundo Guimarães (2002), o surgimento dessa nova categoria 

é notável, pois modifica algumas das concepções básicas atribuídas ao significado de 

desemprego, como o caráter involuntário e ocasional. Com o surgimento do desemprego de 

longa duração fica ainda mais clara a ruptura do nexo emprego e desemprego, pois o 

desemprego deixa de se apresentar apenas na tradicional forma de desemprego aberto e passa 

também “a se expressar em múltiplas formas, tais como: o trânsito à inatividade de indivíduos 

no auge da sua vida ativa, as formas precárias e/ou atípicas dos chamados ‘postos de baixa 

qualidade’, além do desemprego de longa duração” (Guimarães, 2002, p.107). A autora observa 

que a reestruturação produtiva não só amplia o desemprego como diversifica suas formas. 

Segundo a autora, uma das novas características do desemprego, em especial do desemprego 

de longa duração, é a sua seletividade, pois este passa a atingir os indivíduos de forma desigual, 

dependendo de sua idade, sexo, escolaridade e posição social, sendo as oportunidades de 

emprego desigualmente distribuídas entre diferentes grupos sociais. A título de ilustração, de 

acordo com a autora, na França, foi possível identificar que os desempregados idosos, não-
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diplomados, do sexo feminino e mais passivos na busca de emprego tinham apenas 7% de 

chances de serem reempregados após o período de 2 anos afastados do mercado de trabalho.  

Ademais, Guimarães (2002) discorre sobre o surgimento de uma nova característica 

relevante no cenário do mercado de trabalho vigente: sair da condição de desempregado não 

significava mais o retorno a um emprego estável e de boa qualidade. Consequentemente, 

verifica-se a partir desse momento um aumento da quantidade de pessoas entrando na condição 

de desemprego, ao mesmo tempo em que há uma diminuição da saída das pessoas dessa mesma 

condição. Muitos não aceitavam se sujeitar a determinados regimes contratuais ou até mesmo 

a execução de atividades empobrecidas e esvaziadas de significado. Atrelado a esses fatores, a 

existência de uma proteção social eficiente ao desemprego favoreceu ainda mais a ampliação 

do número de desempregados de longa duração. Já aqueles que aspiravam sair dessa condição, 

se depararam com vínculos contratuais mais frágeis, fato que os tornava candidatos potenciais 

a vivenciar novamente a situação de desemprego. Um outro agravante para essa circunstância 

foi a constatação que quanto mais tempo os sujeitos permaneciam fora da força de trabalho, 

mais difícil tornava-se sua reinserção profissional.  Diante do exposto, Guimarães afirma: 

Se concordarmos com o que foi exposto até aqui, a própria ideia tradicional de 

empregabilidade precisa ser enriquecida. A probabilidade de obtenção do emprego 

passa a depender não apenas das medidas sociológicas clássicas de posição, que 

documentam o perfil de características do desempregado que se habilita no mercado de 

trabalho (como sexo, idade, escolaridade etc.). Ela passa a requerer uma análise 

longitudinal, ou seja, o conhecimento das trajetórias ocupacionais empreendidas, visto 

que as chances da (re)inserção profissional resultarão, em grande medida, das 

experiências anteriores de emprego e de desemprego. Além disso, as estratégias de 

busca do emprego têm nas redes sociais constituídas, seja nas experiências de trabalho, 

seja nos momentos de desemprego, especialmente a partir do grupo familiar, um outro 

importante fator de explicação do êxito na obtenção de um novo posto de trabalho (2002, 

p.108). 

 

Nota-se portanto que empregabilidade dos trabalhadores será constituída por atributos 

individuais e coletivos que poderão variar de acordo com a cultura regional de se encarar o 

trabalho, o emprego, e o desemprego, assim como as estratégias de suporte que cada sociedade 
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oferece aos sujeitos que vivenciam essa condição. Como exemplo do que foi dito, pode-se 

observar que no Brasil, a ameaça do desemprego faz com que muitos suportem trabalhar com 

naturalidade em empregos ou atividades nos quais é difícil verificar qualquer traço de dignidade 

humana (Sato & Schmidt, 2004). Diante do fato do Brasil ainda não contar com políticas 

realmente efetivas de empregabilidade e assistência social, os trabalhadores desempregados 

buscam instintivamente as formas mais variadas de ganhar o seu sustento.  Ademais, não estar 

empregado faz com que muitos sujeitos se sintam culpados e desqualificados. Comparando a 

situação nacional com a dos trabalhadores dos países europeus que vivenciam o desemprego de 

longa duração, percebe-se a existência de um olhar diferenciado em direção aos empregos 

empobrecidos, ocorrendo muitas vezes a recusa pelo sujeito desempregado de tais postos de 

trabalho. Claro que é preciso levar em consideração que tal recusa só tem espaço para ocorrer 

em virtude da assistência social oferecida pelo Estado aos indivíduos desempregados. Portanto, 

o trabalhador europeu desempregado não vivenciará necessariamente a miséria por estar 

desempregado, ao passo que o trabalhador brasileiro desempregado não possui essa garantia, 

vendo-se obrigado a criar estratégias para assegurar a sua sobrevivência (Guimarães, 2002). 

Acerca do desemprego de longa duração, cabe ainda uma última reflexão para ampliar a 

compreensão sobre seu estabelecimento e verificar de que maneira este pode ser vivenciado no 

Brasil. Esse novo tipo de desemprego não foi estabelecido apenas pela recusa a postos de 

trabalho mal remunerados e esvaziados de significado, mas também pela dificuldade que os 

países europeus supracitados enfrentaram e enfrentam em criar novos postos de trabalho 

(Vieira, 2014). Outrossim, a crise econômica de 2008 vem contribuindo para a ampliação dos 

índices de desemprego, inclusive na categoria de longa duração, abrangendo assim as classes 

sociais mais desfavorecidas da União Europeia - imigrantes, jovens com pouca qualificação 

profissional, idosos e mulheres (Fougère, 2000). Contudo, o fenômeno do desemprego de longa 

duração não se estabelece apenas entre os desfavorecidos, pois também diz respeito à 
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inexistência de postos de trabalho de qualidade dentro de uma comunidade onde uma grande 

maioria da população teve acesso à educação e tem acesso a algum tipo de suporte social 

oferecido pelo governo. Destarte, tem início uma era que demanda dos trabalhadores muito 

mais que qualificação profissional. O estudo per se não é mais uma garantia de empregabilidade 

e segurança. É preciso ter competências individuais, experiência no mercado de trabalho, boas 

redes de relacionamento interpessoal, uma trajetória profissional notável e o apoio da família. 

Conquanto, tais fatores ainda não são garantia total de segurança, sendo preciso a participação 

do Estado intermediando as dificuldades e oferecendo suporte aos trabalhadores. O que dizer 

então do Brasil ao pensar o desemprego de longa duração? Haveria alguma possibilidade desse 

fenômeno ser transposto e instaurado na realidade brasileira? Como tal categoria do 

desemprego ocorreria em um país onde ainda não é claro o limite entre desemprego e 

pauperismo e que ainda precisa de um investimento maior nas políticas de empregabilidade e 

assistência social? (Guimarães, 2002). Sem ignorar as grandes diferenças históricas, 

econômicas e culturais entre o Brasil e o continente europeu, o presente estudo acredita ser 

pertinente averiguar as questões acima, identificando se já é possível constatar o desemprego 

de longa duração no Brasil, compreendendo quem é e qual é a realidade deste sujeito no 

contexto brasileiro. A intenção é buscar uma perspectiva para além das questões estruturais e 

de qualificação profissional, (sem desconsiderá-las, obviamente) assimilando melhor os 

aspectos subjetivos e pessoais inerentes aos sujeitos que porventura pertençam a esse grupo. 

 

2.3 A Assistência Social ao Trabalhador no Brasil 

 

2.3.1. Assistência Social ao Trabalhador Desempregado 

 

Através da Constituição Federal de 1988, os trabalhadores brasileiros conquistaram a 

garantia do Programa Seguro-Desemprego, previsto no Art. 7º, inciso II que diz: “São direitos 
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dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social: 

(...) II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário”. De acordo com o Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) há hoje cinco modalidades de seguro-desemprego: 

1. Seguro-Desemprego Formal: tem a finalidade de prover assistência financeira 

temporária a trabalhadores desempregados sem justa causa, e auxiliá-lo na 

manutenção e na busca de emprego, provendo para tanto, ações integradas de 

orientação, recolocação e qualificação profissional. 

2. Seguro-Desemprego Pescador Artesanal: É dirigido ao pescador profissional que 

exerça sua atividade de forma artesanal, individual ou em regime de economia 

familiar, ainda que com auxílio eventual de parceiros e que teve que interromper a 

pesca devido ao período de proibição da pesca para preservação da espécie (defeso). 

3. Bolsa Qualificação: é uma política ativa destinada a dar suporte aos trabalhadores, 

com contrato de trabalho suspenso, em conformidade com o disposto em convenção 

ou acordo coletivo de trabalho, devidamente matriculado em curso ou programa de 

qualificação profissional oferecido pelo empregador. 

4. Seguro-Desemprego Empregado Doméstico: tem por finalidade prover 

assistência financeira temporária ao empregado doméstico dispensado sem justa 

causa. O valor de cada parcela é de um salário mínimo, sendo que cada segurado 

recebe no máximo três parcelas. 

5. Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado: é um auxílio temporário concedido 

ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da 

condição análoga à de escravo. Tendo direito a no máximo três parcelas no valor de 

um salário mínimo.  
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O presente trabalho tratará mais detalhadamente do seguro-desemprego destinado aos 

trabalhadores em situação de desemprego formal, visto que este benefício abrange melhor a 

temática da pesquisa. 

Visando fortalecer a Carta Magna, foi aprovada em 11 de Janeiro 1990 a Lei 7998 que 

regulamenta o Programa Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). Dentre as diversas normas estabelecidas, é válido destacar os seguintes 

artigos:  

Art. 2º O Programa de Seguro-Desemprego tem por finalidade: 

I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de 

dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente 

resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo; (Redação 

dada pela Lei nº 10.608, de 20.12.2002) 

II - auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para 

tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. 

 

Em consonância com a lei, desde então o MTE tem buscado intermediar o retorno dos 

trabalhadores desempregados ao mercado de trabalho. Uma das ações propostas é o cadastro 

automático do trabalhador no Sistema Nacional de Emprego (SINE)4 assim que o mesmo 

requere o seguro-desemprego, podendo então ser convocado para a participação em processos 

seletivos de vagas de emprego que se aproximem do seu perfil profissional. O trabalhador que 

porventura venha a recusar um emprego que se enquadre às suas características profissionais e 

nível salarial anteriormente percebido, fica sujeito a perda do benefício (MTE, 2015). Uma 

outra ação instituída pela Lei 7998/1990 é a qualificação profissional através do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que garante gratuitamente 

aos trabalhadores desempregados5 reincidentes diversas possibilidades de cursos, bem como o 

transporte para o local, o material didático e a alimentação. A Lei 12.513/2011 acrescentou um 

                                                             
4 Sistema Nacional de Emprego (SINE) - http://www.sine.com.br/ : rede de atendimento em que as ações do 
Programa Seguro-Desemprego são executadas (Ministério do Trabalho e Emprego, 2015).  
5É imprescindível destacar que o PRONATEC não serve apenas aos trabalhadores desempregados, mas também 
a jovens e/ou estudantes que estejam cursando ou que tenham concluído o ensino médio e ainda aos 
beneficiários de programas federais de transferência de renda (Lei 12.513/2011). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10608.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10608.htm
http://www.sine.com.br/
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artigo à Lei 7998/1990, associando o recebimento do seguro-desemprego à matrícula e 

frequência em um curso do PRONATEC. Todavia, tal condição é imposta apenas para os 

trabalhadores que possuem até o ensino médio completo e que sejam reincidentes na solicitação 

do benefício seguro-desemprego. 

Recentemente a lei 7998/1990 que regulamenta as diretrizes do seguro-desemprego foi 

alterada através da Medida Provisória (MP) 665 de 30 de dezembro de 2014, estabelecendo 

novos critérios para que os trabalhadores possam aderir ao benefício. Os critérios atuais são 

mais rígidos com relação a concessão da garantia como é possível verificar na tabela abaixo: 
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Tabela 1 

Quantidade de Salários e Meses Necessários para o Trabalhador Acessar o Benefício, 

Segundo o Número de Solicitações 
 

Solicitação do Benefício Critérios exigidos 

1ª Vez  Ter recebido 18 salários, consecutivos ou não, nos últimos 24 

meses imediatamente anteriores à data da dispensa; e, 

 Ter trabalhado 18 meses, consecutivos ou não, nos últimos 36 

meses imediatamente anteriores à data da dispensa. 

2ª Vez 

 

 Ter recebido 12 salários, consecutivos ou não, nos últimos 16 

meses imediatamente anteriores à data da dispensa; e, 

 Ter trabalhado 12 meses, consecutivos ou não, nos últimos 36 

meses imediatamente anteriores à data da dispensa. 

3ª Vez ou mais 

 

 Ter recebido 6 salários consecutivos; e, 

 Ter trabalhado 6 meses nos últimos 36 meses imediatamente 

anteriores à data da dispensa. 

 

Antes da MP 665/2014 entrar em vigor, tanto pela primeira quanto pela segunda vez de 

solicitação do benefício, bastava que o trabalhador estivesse empregado por 6 meses para estar 

apto ao recebimento. A MP 665/2014 ainda apresentou algumas alterações referentes ao 

número de parcelas que os trabalhadores podem receber: 
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Tabela 2 

Seguro-Desemprego - Quantidade de Parcelas Mensais Segundo os Meses Trabalhados 
 

Solicitação do Benefício Quantidade de Meses Trabalhados Quantidade de Parcelas 

1ª Vez No mínimo 18 e no máximo 23 meses 4 parcelas 

 

No mínimo 24 meses 5 parcelas 

2ª Vez No mínimo 12 e no máximo 23 meses 4 parcelas 

No mínimo 24 meses 5 parcelas 

3ª Vez ou mais No mínimo 6 e no máximo 11 meses 3 parcelas 

No mínimo 12 e no máximo 23 meses. 4 parcelas 

No mínimo 23 meses 5 parcelas 

Obs.:  A Quantidade de Meses Trabalhados Não Precisa Ser Consecutiva  

Um outro benefício concedido ao trabalhador desempregado que também foi 

estabelecido pela Lei 7998/1990 e consequentemente alterado pela MP 665/2014 é o abono 

salarial. Antes da nova legislação entrar em vigor, o trabalhador que houvesse trabalhado pelo 

menos um mês completo ao ano ou percebido ao longo de doze meses remuneração mensal 

igual ou inferior a dois salários-mínimos, teria o direito ao abono salarial anual no valor de um 

salário-mínimo. De acordo com a nova diretriz, será preciso trabalhar ao menos seis meses 

consecutivos ao ano para receber o abono e além disso, o benefício passa a ser proporcional aos 

meses de trabalho, variando então de meio salário-mínimo a um salário-mínimo integral. 

Há ainda um último benefício criado para proteger o trabalhador que perde o emprego 

involuntariamente: o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O FGTS funciona 

como uma conta bancária individual na qual o empregador efetiva depósitos mensais 

equivalentes à 8% do salário do empregado. Caso o empregado seja demitido sem causa 
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justificada, além de poder ter acesso ao valor depositado em sua conta do FGTS, o mesmo 

também terá o direito de receber de seu empregador uma multa indenizatória de 40% sobre o 

valor total depositado em sua conta. Portanto, essa é uma boa garantia para os períodos de 

dificuldade que podem estar por vir. 

 Através da breve explicação acima sobre o suporte social oferecido aos trabalhadores 

desempregados no Brasil, é possível abrir espaço para algumas reflexões e indagações. Com as 

novas medidas adotadas pelo governo no início de 2015, fica claro que o país está passando por 

um momento de arroxo financeiro e que tal fator vem repercutindo nas políticas de apoio aos 

trabalhadores em situação de desemprego. De acordo com Nery (2015) existe um motivo 

razoável para a implementação da MP 665/2014, que apresenta um maior rigor com relação a 

concessão dos benefícios. O autor afirma que é incongruente haver um aumento do número de 

beneficiários do seguro-desemprego entre 2003 e 2013, momento em que há uma queda na taxa 

de desemprego do país, e que tal fato não coaduna com a real proposta do benefício, que é de 

garantir uma estabilidade econômica ao trabalhador em períodos de crise. Nery ainda aponta 

que mesmo com a MP 665/2014, o Brasil apresenta regras próximas aos países emergentes e 

aos da África e da América do Sul, destoando de forma mais evidente dos países desenvolvidos 

que costumam ser mais generosos na concessão de benefícios (2015). O autor conclui que 

existem muitas fraudes aplicadas à seguridade social, e que a rotatividade de um emprego para 

outro, que denota um aquecimento do mercado de trabalho (haja vista o rápido reemprego), 

associado a altos índices de trabalho informal, acabam contribuindo para que o trabalhador saia 

da condição de desemprego rapidamente e permaneça por um período na informalidade, 

auferindo os benefícios de maneira irregular e sem grandes prejuízos para sua vida laboral, 

quando não com ganhos financeiros. A avaliação que o autor realiza sobre o fato é carregada 

de lógica, dados e sentido. Não fosse o momento econômico atual do Brasil, toda essa análise 
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seria muito razoável. Contudo, é inegável que o ano de 2015 iniciou com uma série de crises 

políticas que vêm afetando diretamente a economia do país, refletindo infelizmente em um 

aumento das taxas de desocupação. De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 

comparando-se Março de 2014 com Março de 2015, houve uma elevação de 23,1% da taxa de 

desocupação, implicando em 280 mil pessoas desocupadas, o que provavelmente faz com que 

as medidas de arroxo dos benefícios cheguem em um momento nada propício para os 

trabalhadores. É válido destacar que os 23,1% de elevação tratam apenas da taxa de 

desocupação, sem levar em consideração as pessoas que são consideradas fora da força de 

trabalho por não terem buscado emprego nos últimos 30 dias, o que significa que a taxa real de 

desocupação pode ser muito maior. Talvez mais interessante que dificultar o acesso à 

seguridade, seria criar mecanismos de controle mais efetivos e rígidos, bem como punições 

mais severas para aqueles que fraudassem as regras para concessão do benefício. 

Um aspecto de reflexão sobre a temática abordada nessa subseção diz respeito às ações de 

reintegração do trabalhador desempregado coordenadas pelo MTE. Em termos de 

acompanhamento e reinserção dos trabalhadores de nível médio, as estratégias previstas nas 

leis e normas regulamentadoras parecem ser satisfatórias. Contudo, seria interessante apontar 

que existem outras camadas da classe trabalhadora que poderiam fazer uso de ações de apoio 

do Estado para poderem superar a condição de desemprego. A título de exemplificar essas 

lacunas no suporte ao trabalhador, basta notar que há tanto aqueles que estão em condições mais 

precárias, por não possuírem a educação fundamental, quanto no outro polo há aqueles que são 

qualificados, muitas vezes até mesmo graduados em cursos universitários e não conseguem ser 

absorvidos pelo mercado de trabalho. São situações totalmente opostas, mas que também 

merecem ações de intervenção do Estado. 
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Outro ponto de extrema relevância que não pode deixar de ser abordado é o caso dos 

trabalhadores informais. Ora, se a seguridade social já tem sido dificultada para os trabalhadores 

que estão formalizados, o que dizer daqueles que trabalham na informalidade? Para estes seria 

preciso adotar outras estratégias de suporte, pois a informalidade, além de caminhar com a falta 

de seguridade, também pode caminhar com a precariedade e condições sub-humanas de 

ocupação.  

2.3.2. Assistência Social ao Trabalhador em Situação Informal, Precária e em Vulnerabilidade 

Social 

 

O estabelecimento da garantia a assistência social no Brasil inicia-se com Constituição 

Federal de 1988, que apresenta no artigo 203: 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

 contribuição à seguridade social e tem por objetivos: 

I-A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II- O amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 

III- A promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV- A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; 

IV- A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. 

 

Em consonância com a constituição, em 1993 é aprovada a Lei Orgânica de Assistência 

Social, que prevê normas e critérios para a implementação de assistência social no Brasil. Uma 

das diretrizes desta lei é a descentralização das ações político administrativas de assistência 

social de forma a ampliar o protagonismo dos estados e municípios no espectro das ações 

planejadas pelo governo federal (LOAS, 1993). Com isso, as propostas de ação começam a ter 

cunho mais descentralizado e participativo entre as três esferas do governo federal (união, 

estado e municípios). Depois de muitas reuniões, conferências e debates entre conselhos, 

gestores, ONGS e profissionais inseridos no movimento de reflexão, sobre uma melhor 

prestação do serviço de assistência social, é aprovada a Norma de Operação Básica do Sistema 
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Único de Assistência Social (NOB/SUAS), proposta em 2005 pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) através da Secretaria Nacional da 

Assistência Social. O objetivo NOB/SUAS é consolidar um modelo de gestão único da 

assistência social para todo o território nacional (NOB/SUAS, 2005). Esse prevê panorama 

sobre as normas que regem a assistência social no Brasil, ilustra que não faltam leis, normas, 

diretrizes ou estratégias de gestão para que as pessoas em vulnerabilidade social tenham acesso 

a garantia constitucional de suporte do Estado.  

O órgão do governo federal responsável por fazer vigorar todas essas normas supracitadas 

é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, criado em 2004 pelo presidente 

Luíz Inácio Lula da Silva, justamente com o intuito de ampliar e fortalecer o desenvolvimento 

social no Brasil. Em 2011, o governo federal lançou o Programa Brasil sem Miséria com o 

objetivo superar a pobreza até 2014. O programa se organiza em três eixos: garantia de renda, 

para alívio imediato da situação de extrema pobreza, acesso a serviços públicos, para melhorar 

as condições de educação, saúde e cidadania das famílias; e o terceiro eixo, de inclusão 

produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre 

as famílias mais pobres do campo e das cidades (MDS, 2015). 
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Figura 2: Eixos de ação do Programa Brasil sem Miséria. 

O Plano Brasil Sem Miséria visa abranger toda a população em vulnerabilidade e risco 

social, independentemente destes serem trabalhadores ou não. No que se refere a ações de 

suporte social aos trabalhadores, cabe ao eixo da Inclusão Produtiva a responsabilidade de 

prover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho. De acordo com o 

MDS, a inclusão produtiva deve articular ações e programas que favoreçam a inserção no 

mundo do trabalho seja por meio do emprego formal, do empreendedorismo ou de 

empreendimentos da economia solidária. Dentre as estratégias de ação estão a oferta de 

qualificação profissional e intermediação de mão de obra, que visam à colocação dos 

beneficiários em postos de emprego com carteira de trabalho assinada e o apoio aos 

microempreendedores e às cooperativas de economia solidária. 
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A oferta de turmas de qualificação profissional é realizada através do Pronatec e o 

Programa Mulheres Mil. Os cursos para esses programas são gratuitos e oferecidos pelas 

entidades do Sistema “S” e pelos institutos federais de ensino técnico e tecnológico. De acordo 

com o MDS, atualmente existem mais de 500 tipos de cursos de formação inicial e continuada, 

e estes devem ser solicitados pelas prefeituras de acordo com a demanda econômica de sua 

região. A intermediação de mão de obra qualificada pelos cursos tem sido realizada pelo SINE, 

ligado ao MTE e por ações e parcerias realizadas pelas prefeituras através do Programa 

Nacianal de Acesso ao Trabalho - ACESSUAS. Tanto o SINE quanto o ACESSUAS firmam 

parcerias com entidades representativas de empregadores com o objetivo de captar vagas de 

emprego para os beneficiários do serviço. 

A inclusão produtiva também oferece suporte ao empreendedorismo por meio de ações 

quem buscam estimular e fortalecer os pequenos negócios e apoiar o microempreendedor 

individual (MEI), como a assistência técnica em parceria como Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a ampliação do microcrédito através dos bancos 

públicos. 

A inclusão produtiva urbana pela economia solidária consiste em ações de incentivo à 

criação de empreendimentos autogeridos, oferta de microcrédito e assistência técnica e apoio à 

comercialização de produtos e serviços desses empreendimentos (MDS, 2015). 

Esse conjunto de iniciativas é planejado e financiado pelo governo federal e executado 

pelos estados e principalmente pelos municípios, através das Secretarias Municipais de 

Assistência Social (SEMTAS) das prefeituras. Essas estratégias têm como objetivo a superação 

da extrema pobreza através da geração de renda e (re)inserção no mundo do trabalho. Além do 

suporte ao protagonismo dos beneficiários no mundo do trabalho, outro foco central do eixo de 



47 
 

inclusão produtiva é contribuir para que os usuários dos programas de transferência direta de 

renda consigam alcançar autonomia financeira. 

2.4 Efeitos Psicológicos do Desemprego 

 

Perante as reflexões feitas anteriormente sobre o lugar central do trabalho na vida dos 

sujeitos, pode-se afirmar com segurança que o desemprego será vivido ao menos com algum 

nível de desconforto emocional e psicológico. Entretanto, é válido salientar que a intensidade 

do sofrimento e os tipos de sentimentos referentes a essa vivência irão variar de acordo com a 

idade, gênero, estado civil, nível de formação e classe social (Barros & Oliveira, 2008; Brito & 

Pereira, 2006; Campos, 2011; Dimas, Pereira & Canavarro, 2013; Mossakowski, 2009; 

Pinheiro & Monteiro, 2007; Silva, 2014; Vieira, 2014). Diferenças relacionadas a contextos 

culturais e nacionais são igualmente pertinentes – as vivências de estar desempregado não serão 

necessariamente as mesmas em diferentes países e/ou contextos culturais (cf. Organização 

Internacional do Trabalho – OIT - http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_444093/lang--fr/index.htm ).  

Dimas, Pereira e Canavarro (2013) afirmam que apesar dos impactos negativos que a 

maioria dos sujeitos experimentam ao se verem desempregados, existem aqueles que não 

sentem os efeitos de forma tão nefasta. Seria o caso dos indivíduos desempregados 

voluntariamente e que enxergavam seus empregos anteriores como fonte de angústia ou 

estresse, o que faz os autores inferirem que as consequências do desemprego parecem variar de 

acordo com o tipo de desemprego.  

Os resultados de uma pesquisa longitudinal realizada por Mossakowski (2009) com 

desempregados de longa duração nos Estados Unidos corroboram com a perspectiva que 

diferentes tipos de desemprego geram diferentes efeitos psicológicos. De acordo com a pesquisa 

da autora, o desemprego de longa duração é um fator preditivo de sintomas depressivos entre 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_444093/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_444093/lang--fr/index.htm
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adultos americanos. Nessa mesma direção segue um estudo transversal realizado na Lituânia 

por Stankunas, Kalediene, Starkuviene e Kapustinskiene (2006) que apontou que a depressão é 

mais comum em desempregados de longa duração do que em desempregados de curta duração. 

Acrescentando para a discussão sobre os efeitos do desemprego de longa duração, os resultados 

da pesquisa de Barros e Oliveira (2008) sobre saúde mental e desemprego também destacam o 

fato que quanto maior o tempo em situação de desemprego, mais propenso estará o trabalhador 

a ter sua saúde mental afetada.  

Em uma pesquisa realizada por Brito e Pereira (2006) com desempregados do setor 

industrial do estado de Minas Gerais, foi constatado com base na análise do depoimento dos 

entrevistados, a preocupação com a empregabilidade no referido setor, bem como uma 

representação do desemprego como produto social das novas condições de empregabilidade, 

relacionando-o com as novas demandas de qualificação do mercado de trabalho. Os autores 

ainda identificaram que esse cenário contribui para a formação de uma periferia de 

trabalhadores e desempregados “desqualificados” constituída por sujeitos que não se adaptam 

às novas exigências. Estes, por sua vez, findam recorrendo ao trabalho informal ou precário 

como estratégia de sobrevivência. Segundo os autores, os sujeitos entrevistados compreendem 

tanto o desemprego quanto a informalidade como uma forma de exclusão social. Corroborando 

com os sentimentos de exclusão e inferioridade, os participantes da pesquisa também observam 

a condição de desempregado como uma situação que os impossibilita de cumprir o papel social 

de provedor da casa. Sendo esse último fator muito mais agravante para os desempregados do 

gênero masculino, que atribuíram ao homem o dever de sustentar o lar, configurando-se então 

a impossibilidade de cumprir um papel que representaria a própria masculinidade em si. 

Ainda discutindo sobre os efeitos psicológicos do desemprego para os gêneros, 

Mossakowski (2009) destaca que alguns estudos transversais apontam que os homens 

apresentam maiores incidências de depressão do que as mulheres quando fora da força de 
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trabalho. De acordo com a autora, tais análises sugerem que por ser mais comum para a mulher 

não estar trabalhando, esta é uma situação que traz menos estigma e é menos estressante 

psicologicamente para elas do que para os homens. Porém, em seu estudo longitudinal sobre a 

temática, a autora verifica que a diferença dos resultados obtidos ao comparar os gêneros foi 

irrelevante. Já a pesquisa realizada por Silva (2014) em Portugal sobre os efeitos do desemprego 

na saúde mental dos trabalhadores, apontou diferenças estatísticas significativas para o gênero 

feminino. A autora identificou um maior nível de degradação na saúde mental das mulheres, 

concluindo que tal fator possivelmente se deva à mudança do papel da mulher na sociedade e 

ao novo papel central que o trabalho também passou assumir em sua vida. Ademais, a autora 

ainda ressalta que independente dos fatores citados, é válido relembrar que “as mulheres 

apresentam um risco duas vezes superior de padecer de ansiedade e depressão, o que pode ser 

explicado não só por fatores biológicos (nomeadamente aspectos hormonais), mas também por 

fatores psicológicos e sociais, nomeadamente pelos diversos papeis desempenhados e pelas 

responsabilidades que as condicionam.” (2014, p.13). Corroborando com a pesquisa de Silva 

(2014), o estudo de Barros e Oliveira (2008) sobre a saúde mental de trabalhadores 

desempregados no Distrito Federal também identificou níveis maiores de ansiedade e depressão 

nas mulheres do que nos homens. 

Portanto, observa-se que os resultados apresentados pelas pesquisas que comparam os 

efeitos deletérios do desemprego para cada um dos gêneros não revelam unanimidade. Não 

obstante, todas as pesquisas revisadas apresentaram alguma medida significativa de desgaste 

da saúde física e mental dos trabalhadores, independente do gênero a que pertenciam. Dentre 

os efeitos patogênicos mais comuns apresentados pelos estudos estão a depressão, insônia, 

hipertensão, angústia, insegurança, diminuição da autoestima e os sentimentos de 

desvalorização e exclusão social. (Barros & Oliveira, 2008; Brito & Pereira, 2006; Campos, 
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2011; Dimas, Pereira & Canavarro, 2013; Mossakowski, 2009; Pinheiro & Monteiro, 2007; 

Silva, 2014; Vieira, 2014).  

Na pesquisa realizada por Dimas, Pereira e Canavarro em Portugal sobre o ajustamento 

psicossocial e diádico e a resiliência no contexto de desemprego, verificou-se que o 

“desemprego ultrapassa o plano individual, na medida em que exige da família e, sobretudo do 

cônjuge empregado, recursos diversos (incluindo emocionais) para responder as dificuldades 

vivenciadas diretamente pelo indivíduo desempregado, com todas as consequências que isso 

possa implicar para a família e vida familiar.”(2013, p.12). No estudo realizado sobre o 

enfrentamento do desemprego em Porto Alegre, Magalhães (2007) constatou que muitos dos 

trabalhadores entrevistados tinham suas relações familiares fragilizadas, pois em virtude de não 

poderem prover o sustento do lar, os entrevistados apresentaram sentimento de inferioridade e 

humilhação, fazendo com que muitos desistissem do convívio familiar e escondessem seus reais 

sentimentos dos membros da família. Deste modo, verifica-se que o sofrimento daqueles que 

estão em situação de desemprego finda por assumir um caráter para além da angústia individual, 

podendo afetar também o relacionamento conjugal e a estrutura familiar do indivíduo. 

Ao avaliar as pesquisas e estudos que tratam dos efeitos psicológicos do desemprego, 

nota-se que os resultados apresentados globalmente denotam que o sujeito que vivencia tal 

condição pode ter os mais diferentes campos de sua vida afetados negativamente por essa 

contingência. A degradação inicia-se pela impossibilidade de manter-se economicamente em 

uma sociedade guiada pelo capital e pode desdobrar-se em direção a múltiplos fatores da esfera 

da saúde física e mental, bem como pela saúde dos relacionamentos interpessoais e familiares. 

Um fato que tende a suscitar os efeitos psicológicos insalubres é a vivência de culpa 

atribuída pela sociedade e pelo próprio sujeito desempregado à sua condição. Segundo Barros 

e Oliveira “o discurso ideológico legitima que o desemprego é causado pela desqualificação 

profissional do indivíduo. O trabalhador responsabiliza-se por não estar qualificado e, diante da 



51 
 

situação de desemprego, sofre tanto pelas privações materiais quanto pela responsabilização 

por seu próprio desemprego.” (2008, p. 91). Ora, mesmo que os trabalhadores fossem 

qualificados, não haveria postos de trabalho para todos, pois a função ideológica da qualificação 

serve de fato para justificar a exclusão e o lugar que cada um ocupa na sociedade (Bárbara, 

1999). Ainda nesse sentido, Forrester (1997, citado por Sato & Schmidt, 2004) se surpreende 

com a tarefa pungente que a sociedade atribui aos cidadãos desempregados de buscar emprego 

em uma sociedade que anuncia o fim dos postos de trabalho formais, tendo em vista que esses 

estão cada vez mais escassos. 

É inegável que o estabelecimento do desemprego na sociedade tem caráter estrutural e 

econômico. Conquanto, o fato do fenômeno ser multideterminado não implica que todo o 

estudo a seu respeito deva ser exclusivamente de caráter sistêmico. Significa sim, que todo 

estudo a respeito do desemprego não pode ignorar a multiplicidade de variáveis que determina 

o fenômeno, inclusive fazendo parte dessas, as variáveis subjetivas e inerentes a cada sujeito. 

No estudo de Coelho-Lima, Freire Costa, e Bendassolli (2013) sobre a produção científica 

brasileira acerca do desemprego, verificou-se uma aparente escassez de atuações diretas do 

profissional de psicologia para a população desempregada, sendo a maioria dos estudos 

voltados para saúde mental, contexto social e estratégias de enfrentamento que os sujeitos criam 

para lidar com a situação, abordando fenômeno de maneira mais acadêmica e menos 

interventiva. Como então poderia o psicólogo contribuir para auxiliar esses sujeitos em visível 

situação de sofrimento psíquico? O presente estudo acredita que reflexões sobre a articulação 

do mundo psíquico e social seriam um caminho de suporte diferenciado e inovador para essa 

população. Para tal, intenciona-se buscar suporte teórico nas clínicas do trabalho (mas 

especificamente na clínica da atividade) que contemplam as vivências de sofrimento existentes 

nas experiências objetivas e subjetivas de trabalho (Bendassolli & Soboll, 2011). 
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2.5 A Clínica da Atividade e o Poder de Agir 

 

A Clínica da Atividade representa uma contribuição teórica no bojo das clínicas do 

trabalho, vertente esta que se caracteriza, em psicologia organizacional e do trabalho, pelo 

estudo das relações entre os sujeitos, o trabalho e o contexto histórico-cultural mais amplo 

(Bendassolli & Soboll, 2011). Fundamentada notadamente pela teoria do funcionamento 

psicológico humano proposta por Vygotski, Leontiev e Bakhtine, a Clínica da Atividade 

aparece inicialmente de forma mais sistematizada por volta de 1990, na França, através dos 

trabalhos de Yves Clot e Daniel Faïta, e tem como foco a busca de ferramentas que possam 

auxiliar no entendimento da situação de trabalho real, bem como contribuir para aumentar o 

poder de agir dos sujeitos sobre a atividade de trabalho e sobre si mesmos (Clot, 2011). São 

conceitos básicos dessa teoria a atividade, o gênero profissional, a estilização e o poder de agir.  

O conceito de atividade, no bojo da proposta acima referida, tem um de seus aspectos 

centrais resumido pela seguinte frase de Korngold e Lévy (1933, como citado por Clot, 2010, 

p.2): “O homem não se manifesta somente pelo o que faz, mas, às vezes, e em certas 

circunstâncias, sobretudo pelo que deixa de fazer”. Para Clot (2010) existe portanto a atividade 

realizada, que é aquilo que o indivíduo faz concretamente (e pode ser detectado enquanto 

comportamento manifesto), e o real da atividade, que são as diversas possibilidades de 

realização daquela atividade de trabalho, incluindo-se aquelas atividades que não foram feitas 

por simples escolha ou devido a algum impedimento. Clot (2010) também defende que o 

conceito de atividade tem relação com o conceito de saúde, na medida em que, conforme 

estabelece Canguilhem (2002, citado por Clot, 2010),  o indivíduo humano sente-se bem na 

medida em que é capaz de arcar com a responsabilidade de seus atos, de trazer coisas para a 

existência e de criar entre elas relações que, sem sua intervenção, não teriam existido. Segundo 

Clot (2010), as mesmas questões apontadas por Canguilhem como motivo para bem estar são 
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também motivo para se sentir ativo. No entanto, para que a atividade seja sinônimo de saúde, é 

preciso que esta seja carregada de sentido para o sujeito que a executa, pois a perda de sentido 

da atividade implicará na amputação do poder de agir. Clot (2010, p.10) afirma que o sentido 

da atividade tende a desaparecer quando há: 

“(...) uma espécie de desligamento que se manifesta na atividade, um desligamento entre 

as preocupações reais dos trabalhadores – por exemplo, uma certa ideia a respeito do 

trabalho e deles mesmos – e as ocupações imediatas que lhes dão as costas. O próprio 

sentido da atividade realizada, da ação em curso, perde-se na maior parte das vezes 

quando desaparece no trabalho, do sujeito ou dos sujeitos, a relação entre os objetivos 

que lhes são impostos, os resultados a obter obrigatoriamente e o que é 

verdadeiramente importante para eles. O sentido da atividade realizada é a relação de 

valor que o sujeito instaura entre essa ação e as outras ações possíveis para ele” 

 

Observa-se então que a perda do sentido da atividade acarreta em um bloqueio da ação 

criativa do indivíduo, impedindo seu desenvolvimento pessoal e profissional no ambiente de 

trabalho, fazendo com que sua energia vital de crescimento fique estagnada dentro de si, 

gerando muitas vezes um sentimento de desafetação e apatia. Prosseguir com a ação torna-se 

psicologicamente artificial, logo as metas efetivamente realizadas perdem seu sentido e aquelas 

atividades que poderiam vir a ser executadas perdem força para acontecer (Clot, 2010). É da 

restauração desse movimento frustrado na atividade que consiste o desenvolvimento do poder 

de agir. Portanto, o desenvolvimento do poder de agir irá para além do desenvolvimento da 

atividade, focando-se também na superação de seus impedimentos, no possível e no impossível, 

pois “ampliar o poder de ação é conseguir servir-se de suas experiências para fazer outras 

experiências” (Clot, 2010, p.147). 

A proposta teórica da Clínica da Atividade apresenta então uma ampla reflexão sobre a 

atividade criativa e eficaz e os aspectos impeditivos da ação que podem levar à atrofia do poder 

de agir. Além disso, a teoria pôde contribuir para o desenvolvimento de técnicas que levam o 

sujeito a refletir sobre o porquê de estar agindo ou deixando de agir de determinada forma. 

Portanto, a clínica da atividade oferece subsídios analíticos para a compreensão das condições 
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adequadas para o desenvolvimento e reflexão individual diante dos dilemas e obstáculos da 

atividade. Tal proposta gera portanto uma abordagem clínica, que permite abordar  a atividade 

de trabalho e o poder de agir do indivíduo em estreita relação com coletivos de trabalho e 

gêneros profissionais de referência.   

Partindo do pressuposto explicitado anteriormente, em termos da centralidade psicossocial 

do trabalho para a construção da identidade, em termos de desenvolvimento, saúde ou 

adoecimento, compreende-se que o comprometimento grave dessa atividade, ou mesmo sua 

suspensão em função da perda do engajamento de emprego,  terá certamente impacto sobre a 

saúde do indivíduo. Isso de fato ocorre, como mostram as pesquisas sobre os efeitos do 

desemprego (Araújo & Argolo, 2004; Barros & Oliveira, 2009; Brito & Pereira, 2006). De 

acordo com Clot (2011, p. 72) “à medida que o trabalho se torna causa preocupante de doenças 

cada vez mais numerosas, ele se torna invariavelmente vital para saúde”.  Ademais, se os 

obstáculos enfrentados pelos sujeitos em ambiente de trabalho podem levá-los a um 

impedimento, que por conseguinte gera o esvaziamento do poder de agir, poderíamos refletir 

também sobre como as questões enfrentadas por aqueles em situação de desemprego ocasionam 

impedimentos e afetam o seu poder de agir. O presente estudo se propõe então, a avançar na 

mobilização do construto teórico do poder de agir não somente para auxiliar a compreensão das 

consequências de seu impedimento ou comprometimento no contexto da atividade de trabalho, 

mas igualmente na abordagem clínica da suspensão desta atividade em situação de desemprego.  
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3. Método 

3.1 Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa realizada foi ampliar a compreensão da vivência individual 

de desemprego a partir da mobilização do conceito teórico de poder de agir, fazendo-o portanto 

extrapolar seu contexto original de uso, voltado para a identificação de obstáculos ao poder de 

agir de trabalhadores no exercício de sua atividade laboral, para o contexto de compreensão e 

explicação clínica do indivíduo em situação de desemprego, notadamente os desempregados de 

longa duração. Trata-se, aqui, de poder de agir que se refere à gestão da identidade pessoal 

atravessada pela condição de “desempregado”, e que se refere igualmente aos recursos 

psicossociais para superação dos obstáculos à reconquista do espaço de funcionamento 

ocupacional socialmente reconhecido – mesmo considerando-se que tal funcionamento não se 

restrinja à retomada do emprego formal estrito senso.   

Dentre os objetivos específicos estão a ampliação do conhecimento do perfil 

sociodemográfico do grupo de indivíduos que compõem os “desocupados” do município de 

Macaíba, região metropolitana da grande Natal (RN). Buscou-se estabelecer aspectos 

característicos do grupo, em termos de atitudes, expectativas, morbidade, tipos de ajuda 

institucional recebida para lidar com o desemprego, entre outros aspectos constantes de 

questionário criado especificamente para este fim (ver apêndice A). A pesquisa buscou ainda 

identificar e compreender os efeitos, notadamente psicológicos, relacionáveis à condição de 

desemprego, tentando verificar a plausibilidade da análise interpretativa destes efeitos 

psicológicos deletérios do desemprego e o comprometimento do poder de agir para a busca da 

reinserção profissional. Nesse sentido, a presente proposta de pesquisa pretendeu contribuir 

para a construção de novos olhares teóricos sobre a temática do desemprego, sob viés clínico. 
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Como desdobramento desejável dos objetivos centrais, espera-se gerar subsídios que auxiliem 

na reflexão de ações interventivas e de suporte psicológico para a população pesquisada.  

3.2  O Contexto da Pesquisa 

 É importante considerar o contexto no qual a pesquisa desenvolveu-se, pois os 

resultados obtidos acerca da população em situação de desemprego partem de uma realidade 

social de vulnerabilidade econômica e educacional que indubitavelmente contribuem para a 

manutenção da condição de desemprego. Abaixo serão apresentadas algumas características do 

perfil sociodemográfico macaibense, tais como renda, educação e inserção no mercado de 

trabalho. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o rendimento médio mensal da 

População Economicamente Ativa – PEA em geral era de R$ 652,05, sendo a taxa da população 

em extrema pobreza6 do município de 39,87%.  

 Ainda em conformidade com os dados do último Censo Demográfico em 2010, a taxa 

de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 21% na área urbana. Entre os 

adolescentes de 10 a 14 anos a taxa de analfabetismo era de 10,1%. A taxa de analfabetismo 

das pessoas de 10 anos ou mais no município era maior que a taxa de analfabetismo do estado 

do Rio Grande do Norte. Curiosamente, o percentual de pessoas desempregadas no município 

também apresentou um índice superior ao do estado do Rio Grande do Norte (4,9%). Outro 

dado alarmante apresentado pelo Censo Demográfico de 2010 foi o índice de 24,1%  dos 

trabalhadores acima de 16 anos inseridos no mercado de trabalho informal. Tais informações 

contribuem para destacar a negligência do estado com o município em questão e as fragilidades 

das políticas de assistência social. Por conseguinte, esses dados apontam que existem 

                                                             
6 O Governo Federal estabeleceu que a linha que separa pobreza – renda mensal per capita de até R$ 154 – e pobreza extrema – é a renda 

mensal de até R$ 77 por pessoa. 
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dificuldades primárias interferindo na possibilidade de conquistar e manter um emprego que 

não seja precário.  

Assim, consoante com as informações estatísticas, pode-se inferir que a condição de 

pobreza desta comunidade contribui para a falta de instrução formal, enquanto a carência de 

instrução perpetua a pobreza, posto que sem educação formal e qualificação, não há como se 

incluir no mundo do trabalho e sair da situação de vulnerabilidade.  

Em virtude das características supracitadas, verificou-se que a pesquisa é de suma 

relevância para o município, tendo em vista a necessidade de conhecer mais de perto as 

dificuldades enfrentadas pelos sujeitos da comunidade de Macaíba, bem como para se obter um 

olhar mais aprofundado sobre o fenômeno do desemprego vivenciado por essa população. 

A aproximação do campo de pesquisa deu-se através do contato com os psicólogos 

atuantes na SEMTAS – Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do município de 

Macaíba. Inicialmente foram realizadas visitas exploratórias a secretaria municipal com o 

intuito de conhecer o ambiente e os trabalhadores do campo. Ao longo das visitas foram 

realizadas entrevistas informais com os psicólogos,  com a nutricionista e com uma das 

assistentes sociais do município e ainda com alguns sujeitos em busca dos serviços oferecidos 

pela secretaria. Através das visitas exploratórias foi possível entender melhor sobre o 

funcionamento prático das políticas de assistência social, bem como conhecer um pouco melhor 

o perfil da população do município, fato essencial para se pensar e construir os instrumentos de 

pesquisa. 

3.3 As Etapas da Pesquisa e os Participantes 

A pesquisa partiu de um levantamento inicial realizado na SEMTAS – Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social – do município de Macaíba, na região metropolitana 

de Natal (RN), buscando abranger a população urbana do município de Macaíba. O projeto foi 
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desenvolvido em duas etapas, sendo a primeira delas de caráter descritivo e frequencial-

quantitativo, etapa em que foi aplicado um questionário estruturado contendo questões sobre 

aspectos demográficos, sociais, econômicos e uma breve investigação sobre a auto-avaliação 

dos participantes acerca de suas condições de saúde física e mental. É válido destacar que foram 

estabelecidos alguns critérios de exclusão de sujeitos da amostra, dentre eles a faixa etária 

(excluídos os menores de 18 anos e os jovens e adultos em busca do primeiro emprego). Tendo 

em vista que a presente pesquisa busca compreender as vivências relacionadas à condição de 

desemprego, notadamente o de longa duração, não faria sentido inserir indivíduos que ainda 

não passaram por essa vivência. Outro fator relevante sobre a amostra é que a mesma foi 

composta por trabalhadores que não estavam empregados formalmente (com carteira de 

trabalho assinada), e que estavam ou não em busca efetiva de emprego. Sendo assim, esse 

trabalho considerou como desempregados os sujeitos que não possuíam um vínculo 

empregatício formal (carteira assinada), e que estavam ou não em busca efetiva de emprego. 

Para determinar o número de participantes foi utilizada uma fórmula para cálculo de amostras 

para populações infinitas com base na estimativa da proporção populacional e foram 

considerados o número de trabalhadores desocupados de Macaíba - RN fornecido pelo Ipea 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) com base nos dados obtidos em 2010 e publicados 

em 2013. A amostra é não-probabilística do tipo acidental. Não-probabilística porque a 

totalidade dos membros da população de desocupados da cidade de Macaíba-RN não terá uma 

oportunidade conhecida e não-nula de fazer parte da amostra, havendo uma escolha deliberada 

dos membros da amostra. Assim, como as amostras não-probabilísticas não garantem a 

representatividade da população, não é possível generalizar os resultados da pesquisa para a 

população de referência. É acidental porque se trata de uma amostra formada por sujeitos que 

surgiram e que foram escolhidos até completar o número de elementos da amostra. Assim, 

alguns não terão a chance de ser selecionados. 
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A realização de levantamento tipo “survey” nesta primeira etapa do estudo buscou suprir 

lacuna de informações quanto ao perfil sociodemográfico da população estudada na zona 

urbana de Natal (RN). Os dados obtidos nesta primeira etapa descritiva foram submetidos a 

análises estatísticas descritivas (uni e multidimensonais) e inferenciais através de ferramenta 

informatizada de análise de dados (aplicativo Statistic Package for Social Sciences -SPSS- 

versão 20) para verificação de vínculos estatisticamente significativos entre variáveis 

componentes do perfil a ser detectado.  A coleta de dados desta fase ocorreu nas dependências 

da SEMTAS de Macaíba-RN através da abordagem direta aos sujeitos, convidando-os para 

responder o questionário após a devida leitura e anuência  a Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). A presente pesquisa teve sua realização avalizada pelo Comitê Central de 

Ética da UFRN (protocolo 1.206.324) 

Após a análise dos dados obtidos por esta via, foi iniciada a segunda etapa da pesquisa, 

na qual realizou-se intervenção clínico-qualitativa com participantes convidados a partir do 

mapeamento propiciado pela etapa anterior (quantitativa) da pesquisa. Tal etapa qualitativa teve 

como objetivo aprofundar a compreensão das causas e dos efeitos psicológicos deletérios do 

desemprego e sua possível relação com o conceito teórico de poder de agir. Nesta fase foram 

realizadas entrevistas individuais com cinco dos sujeitos da amostra do mapeamento. A amostra 

foi composta por sujeitos desempregados há pelo menos 6 meses que se mostraram disponíveis 

a contribuir com o andamento da pesquisa. Esta etapa utilizou como ferramenta uma entrevista 

aberta com perguntas sobre a vida familiar, profissional e social dos participantes como forma 

de aprofundar o conhecimento sobre a vivência do desemprego de longa duração. 

A análise desses dados baseou-se no conteúdo audiografado que foi transcrito 

detalhadamente com o objetivo de focalizar os elementos relevantes da narrativa, bem como  
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buscar suas dimensões, descrevendo o enredo vivencial dramático (cf. Veresov, 2014) dos 

sujeitos participantes.  
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4. Resultados e Discussão 

 

  Os dados obtidos foram analisados em termos de resumos descritivos frequenciais, uni 

e multidimensionais, utilizando-se igualmente algumas ferramentas inferenciais para 

verificação de diferenças significativas entre frequências para modalidades de variáveis, 

conforme será descrito abaixo. A referida análise descritiva foi enriquecida por análise de 

natureza clínico-qualitativa, a partir de dados referentes a respostas a questões abertas e 

narrativas obtidas de participantes da referida pesquisa. As subseções abaixo trazem os 

achados mais importantes de ambas as etapas de análise descritas acima. 

4.1. Análise frequencial-descritiva dos dados obtidos 

 

4.1.1. Análises frequenciais unidimensionais 

 

  São apresentados aqui os dados de distribuição frequencial dos itens explorados pelo 

questionário utilizado (Apêndice A). Os cruzamentos de variáveis (ex.: sexo e ocupação 

profissional; estado civil e escolaridade; etc.) ficarão mais claras na segunda parte desta 

análise, dedicada à exposição dos resultados da análise frequencial multidimensional 

(clusterização). Esta subseção se divide, por sua vez, em três partes: a) Dados sócio 

demográficos; b) Dados referentes à avaliação da condição de desemprego e à atividade 

profissional dos participantes; c) Dados referentes à condição de saúde e adoecimento dos 

participantes. 

4.1.1.a. Dados sócio demográficos 

 

  As respostas aos itens do questionário aplicado evidenciaram inicialmente uma clara 

predominância do sexo feminino, conforme resumido na tabela 3 abaixo: 
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Tabela 3 
Distribuição frequencial de sexo no grupo de participantes 

 

Sexo Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Masculino 27 15,0 15,0 15,0 

Feminino 153 85,0 85,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

  A predominância feminina no grupo de participantes reproduz a estrutura da população 

pesquisada, e será retomada e discutida mais adiante (Tabela 3). A idade média dos 

participantes (n=180) foi de 34,52 anos (mediana de 33 e moda de 36 anos), com o 

participante mais jovem tendo 18 anos, e o mais idoso 62 anos. Trata-se de uma distribuição 

etária que se aproxima do perfil de uma distribuição normal, conforme reproduzido na 

Figura 3 abaixo. O efetivo global se reparte de forma bastante equitativa em três categorias 

de idade (18 a 28 anos, 29 a 38 anos, 39 a 62 anos), conforme resumido pela Tabela 4.  

 

Figura 3. Perfil de distribuição de idade no grupo de participantes (n=180). 
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 Tabela 4 
 Distribuição frequencial das categorias de idade no grupo de participantes 

 

Faixas etárias Frequência % % Válida % Acumulada 

 

18 a 28 anos 60 33,3 33,3 33,3 

29 a 38 anos 59 32,8 32,8 66,1 

39 a 62 anos 61 33,9 33,9 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

  A análise das categorias de ocupação profissional revelou certa dispersão de ocupações, 

com predomínio de ocupações relacionadas à prestação de serviços (Tabela 5). Tal 

dispersão se manifesta ainda pelo percentual elevado da categoria “Outros”, onde foram 

agrupadas diversas ocupações, algumas das quais próximas do trabalho informal. A 

distribuição de estado civil revela partição equilibrada entre solteiros e casados ou em união 

estável (conforme dados da Tabela 6). O nível de escolaridade verificado, por outro lado, 

e conforme o esperado, situa-se predominantemente na faixa do ensino fundamental 

(completo e incompleto), que juntos perfazem 46,7% do grupo de participantes. Não 

obstante, chama a atenção a percentagem de indivíduos que declararam ensino médio 

completo (33.3%), o que reflete o avanço e disseminação recentes da oferta deste nível de 

ensino para populações em situação de fragilidade socioeconômica (Tabela 7). 
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Tabela 5 

Distribuição frequencial das categorias de ocupação no grupo de participantes 

 

Tabela 6 

Distribuição frequencial das categorias de estado civil do grupo de participantes 

 

  

 

   Ocupação profissional Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Produção agrícola e 

outras profissões 
55 30,6 30,7 30,7 

Serviços técnicos 

especializados 
55 30,6 30,7 61,5 

Prestação de serviços não 

industriais 
33 18,3 18,4 79,9 

Comércio 27 15,0 15,1 95,0 

Estudante 9 5,0 5,0 100,0 

Total 179 99,4 100,0 
 

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0 
  

 

Estado Civil Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Casado ou em união 

estável 
77 42,8 42,8 42,8 

Solteiro(a) 88 48,9 48,9 91,7 

Separado judicialmente 13 7,2 7,2 98,9 

Viúvo(a) 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tabela 7  

Distribuição frequencial das categorias de escolaridade do grupo de participantes 

 

Escolaridade Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
70 38,9 38,9 38,9 

Ensino Fundamental 

Completo 
14 7,8 7,8 46,7 

Ensino Médio 

Incompleto 
26 14,4 14,4 61,1 

Ensino Médio 

Completo 
60 33,3 33,3 94,4 

Ensino Superior 

Incompleto 
5 2,8 2,8 97,2 

Ensino Superior 

Completo 
3 1,7 1,7 98,9 

Nunca estudou 2 1,1 1,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

  A análise da variável “renda familiar” (Tabela 8) apontou equilíbrio entre os 

participantes que possuem renda familiar mensal abaixo de um salário mínimo e renda 

mínima de um salário mínimo. Ao relacionar esse resultado com os dados obtidos nas 

variáveis “reside com outras pessoas” (Tabela 9) e a “quantidade de pessoas com que 

reside” (Tabela 10), é possível demonstrar claramente a vulnerabilidade socioeconômica a 

qual os participantes do estudo estão submetidos, visto que 90% dos participantes residem 

com outras pessoas, e dentre esses que residem com outras pessoas, a maioria composta 

por 42,8% reside com 3 a 4 pessoas.  Isso implica em dizer que 87,8% dos participantes 

tem a renda mensal de até um salário mínimo e que grande parte dessa amostra partilha 

essa renda mensal com outros membros da família. 
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Tabela 8 

Distribuição frequencial das categorias de renda familiar do grupo de participantes 

 

 

 

 

Tabela 9 

Distribuição frequencial das categorias de compartilhamento de domicílio do grupo de 

participantes 

 

 

Tabela 10 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas em 

compartilhamento de domicílio do grupo de participantes 

 

Quantidade de pessoas com que 

reside  

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Mora sozinho 8 4,4 4,4 4,4 

Mora com uma ou duas 

pessoas 
48 26,7 26,7 31,1 

Mora com três ou quatro 

pessoas 
77 42,8 42,8 73,9 

Mora com cinco pessoas 

ou mais 
47 26,1 26,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

  

 

Renda familiar Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Menos de um salário 

mínimo 
81 45,0 45,3 45,3 

Um salário mínimo 77 42,8 43,0 88,3 

Dois a três salários 

mínimos 
13 7,2 7,3 95,5 

Não possui renda 

familiar 
8 4,4 4,5 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

 Não informado 1 ,6   

Total 180 100,0   

Reside com outras pessoas Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 162 90,0 95,3 95,3 

Não 8 4,4 4,7 100,0 

Total 170 94,4 100,0  

Não 

informado 
 10 5,6 

  

Total 180 100,0   
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  Ao analisar as variáveis referentes ao auxílio financeiro percebido do Estado (Tabela 

11), foi possível identificar que apesar da notória vulnerabilidade socioeconômica devido 

à restrita renda familiar, apenas 58,9 % dos participantes recebem algum tipo de auxílio 

financeiro do estado, e desses que recebem suporte, à maioria (56,7%) é concedido o 

benefício Bolsa Família7 (Tabela 12). O benefício Pronatec8 (Tabela 13) apresentou-se 

insignificante enquanto estratégia de auxílio financeiro aos participantes da pesquisa 

(0,6%). Fica evidente que um percentual significativo dos participantes recebe algum tipo 

de suporte, contudo, levando em consideração a renda familiar precária e a quantidade de 

pessoas com que a grande maioria reside, seria válido que o maior número possível de 

pessoas recebesse este suporte, pois infelizmente é praticamente inviável garantir as 

necessidades básicas de uma família com um salário mínimo, quanto mais com uma renda 

inferior a esse valor.   

 

Tabela 11 

Distribuição frequencial das categorias referentes a recebimento ou não de auxílio financeiro 

do Estado por parte do grupo de participantes 

 

  

                                                             
7 O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que se propõe a auxiliar as famílias em situação de 

extrema pobreza, considerando extremamente pobres as famílias com renda mensal de R$77,00 a R$154,00 por 

pessoa (MDS, 2015).  
 
8 O Pronatec é um programa de qualificação profissional que faz parte do eixo de inclusão produtiva urbana. O 

programa oferece bolsa de estudos a fim de contribuir para alimentação e transporte das pessoas de baixa renda 

que estejam matriculadas em algum dos cursos (MDS, 2015). 

 

Recebe algum auxílio 

financeiro do estado 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 106 58,9 59,2 59,2 

Não 73 40,6 40,8 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   
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Tabela 12 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que recebe o 

benefício social Bolsa Família do grupo de participantes 

 

Bolsa família Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 102 56,7 57,3 57,3 

Não 3 1,7 1,7 59,0 

Não se aplica 73 40,6 41,0 100,0 

Total 178 98,9 100,0  

Não 

informado 
 2 1,1 

  

Total 180 100,0   

 

Tabela 13 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que recebe o 

benefício social Pronatec do grupo de participantes 

 

Pronatec Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 1 ,6 ,6 ,6 

Não 103 57,2 57,9 58,4 

Não se aplica 74 41,1 41,6 100,0 

Total 178 98,9 100,0  

Não 

informado 
 2 1,1 

  

Total 180 100,0   

 

 

4.1.1.b. Dados referentes à avaliação da condição de desemprego e à atividade profissional  

dos participantes 

 

  Ao analisar os dados referentes à condição de desemprego dos participantes, constatou-

se que 60% desses acreditam estar desempregados devido à falta oportunidades (Tabela 

19), sendo seguidos de 12, 2% que acreditam que vivem esta condição devido à falta de 

capacitação escolar ou técnica (Tabela 14), havendo ainda 11,1% que alegam que passam 

por essa situação por não receberem auxílio para retornar ao mercado de trabalho (Tabela 

17). Isso implica em dizer que 71,1% dos participantes do estudo atribuem sua condição 

de desemprego a fatores externos. As outras variáveis sobre esse mesmo questionamento 

apresentaram um percentual de menor relevância, como o percentual de 7,8% dos 
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participantes que alegou não ter interesse em trabalhar formalmente (Tabela 18), seguido 

por 4,4% que acreditam estarem desempregados em razão de problemas físicos (Tabela 

15), havendo ainda 2,2% que alegam estar desempregados por questões de preconceito 

(Tabela 16).  

Tabela 14 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que acreditam estar 

desempregadas por falta de capacitação escolar ou técnica 

 

Estou desempregado porque me falta 

capacitação escolar ou técnica específica 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 
Sim 22 12,2 12,3 12,3 

Não 157 87,2 87,7 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   

 

Tabela 15 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que acreditam estar 

desempregadas por terem problemas físicos que às impedem de retornar ao trabalho 

 

Estou desempregado porque tenho 

problemas físicos que me impedem de 

voltar ao trabalho 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 8 4,4 4,4 4,4 

Não 172 95,6 95,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tabela 16 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que acreditam estar 

desempregadas por sofrerem algum tipo de preconceito 

 

Estou desempregado porque sofro 

algum tipo de preconceito 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 4 2,2 2,2 2,2 

Não 176 97,8 97,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tabela 17 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que acreditam estar 

desempregadas por não receberem auxílio para retornar ao trabalho 

 

Estou desempregado porque não 

recebo ajuda para voltar ao trabalho 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 20 11,1 11,1 11,1 

Não 160 88,9 88,9 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tabela 18 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que estão desempregadas 

por não ter interesse em voltar ao trabalho formal 

 

Estou desempregado porque não me 

interessa voltar ao trabalho formal 

(com carteira assinada) 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 14 7,8 7,8 7,8 

Não 166 92,2 92,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tabela 19 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que acreditam estar 

desempregadas por falta de oportunidade 

Estou desempregado por falta de 

oportunidade 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 108 60,0 60,0 60,0 

Não 72 40,0 40,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

  

  A análise das categorias da variável “o que você próprio poderia fazer para se 

reempregar” mostra que que 57,2% (Tabela 20) dos participantes da pesquisa acreditam 

que deveriam retomar os estudos. Esse resultado corrobora com a pesquisa de Brito e 

Pereira (2006) que também verificou a existência do sentimento de despreparo profissional 

por parte dos trabalhadores desempregados. Contudo, é válido relembrar as constatações 

de Guimarães (2002), que aponta em sua obra que a qualificação profissional em si não é 

mais garantia de segurança e empregabilidade, visto que existem diversas variáveis 

delineando o fenômeno do desemprego.  
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  Em segundo plano, mas não menos importante, se destaca o resultado da categoria “não 

há nada que eu possa fazer para me reempregar” (Tabela 22) com o percentual 19,4%, o 

que aponta um sentimento de impotência dos trabalhadores que se encontram nessa 

condição. Houve ainda um percentual de menor relevância (13,9%) de trabalhadores que 

alegaram que deveriam buscar auxílio de instituições ou pessoas para conseguir se 

reempregar (Tabela 21), seguido por um percentual de 8,3% de trabalhadores que 

apresentaram outras alternativas para a questão (Tabela 24), e ainda um inexpressivo 

percentual de 1,1% de trabalhadores que afirmaram não ter interesse ou necessidade de se 

reempregar (Tabela 23). É válido destacar que é a segunda vez que a categoria “falta de 

interesse em se reempregar” surge nas respostas às questões abertas. Na variável anterior 

(por que acredita que está desempregado) 7,8% dos participantes de manifestaram 

desinteressados e na presente variável que aborda o que os próprios participantes poderiam 

fazer para se reempregar 1,1% apontam não ter interesse. O percentual nos resultados desse 

tipo de categoria tem sido ínfimo, contudo ele continua a se apresentar resultados, portanto 

deve ser destacado. 

Tabela 20 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que acreditam que devem 

retomar os estudos para conseguirem se reempregar 

 

O que acredita que você próprio(a) 

poderia fazer para conseguir se 

reempregar? Deveria retomar os estudos 

formais/técnicos específicos 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 103 57,2 57,5 57,5 

Não 76 42,2 42,5 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   
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Tabela 21 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que acreditam que 

deveriam buscar ajuda de instituições ou pessoas para conseguirem se reempregar 

 

 

O que acredita que você próprio (a) 

poderia fazer para conseguir se 

reempregar? Deveria buscar ajuda de 

instituições ou pessoas para voltar a ter 

emprego 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 25 13,9 14,0 14,0 

Não 154 85,6 86,0 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   

 

 

Tabela 22 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que acreditam que não há 

nada que possam fazer para conseguirem se reempregar 

 

O que acredita que você próprio (a) 

poderia fazer para conseguir se 

reempregar? Não há nada que eu poderia 

fazer para conseguir me reempregar. 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 35 19,4 19,6 19,6 

Não 144 80,0 80,4 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   
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Tabela 23 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas que não tem interesse ou 

necessidade de se reempregar 

 

O que acredita que você próprio (a) 

poderia fazer para conseguir se 

reempregar? Não tenho 

interesse/necessidade de me reempregar 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 2 1,1 1,1 1,1 

Não 177 98,3 98,9 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   

 

Tabela 24 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de pessoas indicaram outras alternativas 

para conseguirem se reempregar 

 

O que acredita que você próprio (a) 

poderia fazer para conseguir se 

reempregar? Outros 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 15 8,3 8,4 8,4 

Não 164 91,1 91,6 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
  1 ,6 

  

Total 180 100,0   

 

  Ao analisar as categorias da variável “tempo de desemprego” (Tabela 25), foi possível 

constatar que a maioria dos participantes da pesquisa (65,6%) encontram-se 

desempregados a mais de um ano, sendo seguidos por um percentual de 14,4% que estão 

desempregados entre 7 e 12 meses. Portanto, é possível constatar o estabelecimento do 

desemprego de longa duração entre os participantes da pesquisa. 
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Tabela 25 

Distribuição frequencial das categorias de tempo de desemprego dos participantes 

 

Há quanto tempo você está 

desempregado(a)? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Menos de 1 mês 4 2,2 2,3 2,3 

Entre 1 e 3 meses 13 7,2 7,4 9,7 

Entre 4 e 6 meses 15 8,3 8,5 18,2 

Entre 7 e 12 meses 26 14,4 14,8 33,0 

Há mais de um ano 118 65,6 67,0 100,0 

Total 176 97,8 100,0  

Não 

informado 
 4 2,2 

  

Total 180 100,0   

 

  Ainda sobre a avaliação das condições de desemprego dos participantes, a seguir o 

estudo buscou identificar a quantidade de participantes que estava de fato em busca de um 

emprego formal (Tabela 26), verificando que 81,1% dos sujeitos buscavam um emprego 

de carteira assinada, contra 18,9% que não estavam em busca. Dentre as razões apontadas 

pelos participantes para desejarem o emprego formal, destacou-se com 68,3% a categoria 

“porque quem tem a carteira assinada tem um salário certo no fim do mês” (Tabela 28). As 

outras categorias foram de menor relevância, sendo de 1,1% o percentual dos participantes 

que justificou que queriam o emprego formal porque quem possuía a carteira assinada tinha 

mais respeito social e de si próprio (Tabela 27) e de 0,6% o percentual daqueles que 

acreditam que quem possui a carteira assinada é mais feliz (Tabela 29). Surge novamente 

uma categoria de participantes alegando não estar em busca de um emprego formal (Tabela 

30). Esse dado será melhor explorado e discutido na subseção de clusterização e na seção 

de análise qualitativa.  

  Ao analisar se os participantes exerciam alguma atividade remunerada apesar de estarem 

desempregados (Tabela 31), 45,6% responderam que sim, enquanto 53,3% alegaram não 

exercer nenhuma atividade remunerada. Mais uma vez é possível verificar a 
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vulnerabilidade socioeconômica dos sujeitos da pesquisa, tendo em vista que a maioria está 

vivenciando o desemprego de longa duração, e que dentre todos os desempregados do 

estudo nem a metade exerce alguma atividade remunerada apesar do desemprego.  

  Dentre aqueles que exercem alguma atividade apesar da condição de desempregado, 

destaca-se como atividade predominante a prestação ocasional de serviços (Tabela 32), 

com 52,4% dos participantes da pesquisa inseridos nesse tipo de modalidade de trabalho 

informal, dado que será discutido de forma mais ampla adiante, na seção de análise 

qualitativa. O estudo ainda verificou que 38,8% dos participantes exercem algum tipo de 

atividade eventual no comércio, enquanto 2,3% exercem algum tipo de atividade eventual 

na agricultura. 

Tabela 26 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que está em 

busca de um emprego formal  

 

Você está em busca de um 

emprego formal (de carteira 

assinada)? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 146 81,1 81,1 81,1 

Não 34 18,9 18,9 100,0 

Total 180 
100,

0 
100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



76 
 

Tabela 27 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que está em  busca 

de um emprego formal por acreditar que quem tem carteira assinada tem mais  respeito 

social e de si próprio 

 

 

 

Tabela 28 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que está em busca de 

um emprego formal devido a garantia do salário certo ao fim do mês 

 

Porque quem tem carteira 

assinada tem um salário certo no 

final do mês 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Não se aplica 10 5,6 5,6 5,6 

Sim 123 68,3 69,1 74,7 

Não 45 25,0 25,3 100,0 

Total 178 98,9 100,0  

Não 

informado 
 2 1,1 

  

Total 180 100,0   

 
  

Porque quem tem carteira 

assinada tem mais respeito social 

e de si próprio 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Não se aplica 10 5,6 5,6 5,6 

Sim 2 1,1 1,1 6,7 

Não 166 92,2 93,3 100,0 

Total 178 98,9 100,0  

Não 

informado 
 2 1,1 

  

Total 180 100,0   
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Tabela 29 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que está em 

busca de um emprego formal por acreditar que quem tem carteira assinada se sente 

mais feliz 

 

Porque quem tem carteira 

assinada se sente mais feliz 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Não se aplica 10 5,6 5,6 5,6 

Sim 1 ,6 ,6 6,2 

Não 167 92,8 93,8 100,0 

Total 178 98,9 100,0  

Não 

informado 
 2 1,1 

  

Total 180 100,0   

 

Tabela 30 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que não está em busca 

de um emprego formal  

 

Não estou em busca de emprego 

formal com carteira assinada. 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Não se aplica 10 5,6 5,6 5,6 

Sim 6 3,3 3,4 9,0 

Não 162 90,0 91,0 100,0 

Total 178 98,9 100,0  

Não 

informado 
 2 1,1 

  

Total 180 100,0   

 

Tabela 31 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que exerce alguma 

atividade remunerada apesar do desemprego 

 

Você exerce alguma atividade 

remunerada apesar de estar 

desempregado? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 82 45,6 46,1 46,1 

Não 96 53,3 53,9 100,0 

Total 178 98,9 100,0  

Não 

informado 
 2 1,1 

  

Total 180 100,0   
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Tabela 32 

Distribuição frequencial das categorias do tipo de atividade que os participantes que exercem 

apesar de estarem desempregados 

 

Atividade que exerce apesar de 

estar desempregado 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Trabalho informal no 

comércio 
33 38,8 39,4 39,4 

Prestação ocasional de 

serviços 
45 52,94 52,94 91,74 

Trabalhos de natureza 

agrícola 
2 2,35 2,35 94,09 

Outros 3 3,5 3,5 97,59 

Total 83    

Não 

informado 
 2 2,35 

2,35 100 

Total 85 100,0   

 

  Ao analisar se os participantes possuíam experiência profissional com carteira assinada 

foi possível verificar que 65,6% da amostra já havia estado na formalidade (Tabela 33), na 

sua maioria com um tempo de experiência de 3 anos ou mais (Tabela 34). Enquanto a 

experiência informal de trabalho, verificou-se que 83,9% dos participantes já trabalharam 

na informalidade (Tabela 35), possuindo em sua grande maioria (43%) 3 anos ou mais de 

experiência profissional (Tabela 36). Através dessa análise é possível constatar mais uma 

vez a informalidade como estratégia de subsistência para aqueles que não conseguem se 

inserir no mercado formal.  

  Ao verificar se os participantes da pesquisa possuíam capacitação profissional, 52,8% 

da amostra respondeu afirmativamente (Tabela 37). Já as categorias de capacitação 

profissional revelaram certa dispersão, com predomínio de capacitações relacionadas a 

informática, cursos voltados para área administrativa e comercial e de línguas estrangeiras, 

conforme a Tabela 38. Tal dispersão se manifesta ainda pela variedade de cursos técnicos 
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que foram agrupados em categorias de acordo com a semelhança da área de atuação 

profissional. 

Tabela 33 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que possui experiência 

profissional com carteira assinada 

 

Você possui experiência 

profissional com carteira 

assinada? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 118 65,6 65,6 65,6 

Não 62 34,4 34,4 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tabela 34 

Distribuição frequencial das categorias de tempo de experiência profissional com carteira 

assinada 

 

Tempo de experiência 

profissional com carteira 

assinada 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Menos de 1 mês 2 1,6 1,6 1,6 

1 a 3 meses 14 11,6 11,6 13,2 

4 meses a 11 meses 11 9,1 9,1 22,3 

1 a 2 anos 29 24,1 24,1 46,4 

3 anos ou mais 64 53,3 53,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Tabela 35 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que possui experiência 

profissional sem carteira assinada 

 

Você possui experiência 

profissional informal (sem 

carteira assinada)? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 151 83,9 83,9 83,9 

Não 28 15,6 15,6 99,4 

 1 ,6 ,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tabela 36 

Distribuição frequencial das categorias de tempo de experiência profissional sem carteira 

assinada 

 

Tempo de experiência 

profissional sem carteira 

assinada 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Menos de 1 mês 7 4,6 4,6 4,6 

1 a 3 meses 16 10,5 10,5 15,1 

4 meses a 11 meses 20 13,2 13,2 28,3 

1 a 2 anos 42 27,8 27,8 56,1 

3 anos ou mais 65 43 43 43 

Não informado 1 ,6 ,6 100,0 

Total 151 100,0 100,0  

 

 

Tabela 37 

Distribuição frequencial das categorias de quantidade de participantes que possui algum curso 

de capacitação profissional 

 

Você possui algum curso de 

capacitação profissional? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 95 52,8 53,1 53,1 

Não 84 46,7 46,9 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   
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Tabela 38 

Distribuição frequencial das categorias de cursos de capacitação profissional que os 

participantes que possuem 

 

Capacitação profissional que 

possui 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Não se aplica 89 49,4 49,4 49,4 

Informática, administração 

e afins, línguas estrangeiras 

e comércio 

42 23,3 23,3 72,8 

Preparação, manipulação de 

alimentos, hotelaria, 

portaria, segurança e 

serviços gerais 

14 7,8 7,8 80,6 

Artesanato, produção de 

bijuterias e tecidos, corte e 

costura, artes em geral 

3 1,7 1,7 82,2 

Transportes (condutor de 

veículos leves e/ou pesados, 

cobrador) 

3 1,7 1,7 83,9 

Cursos técnicos 1: estética 

(manicure, cabelo, 

depilação e assemelhados) 

12 6,7 6,7 90,6 

Cursos técnicos (trabalhos 

industriais e serviços 

mecânicos) 

13 7,2 7,2 97,8 

Cursos técnicos 2: área de 

saúde 
4 2,2 2,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

4.1.1.c. Dados referentes à condição de saúde e adoecimento dos participantes 

 

  Ao analisar os dados referentes à condição de saúde e adoecimento dos participantes 

(Tabela 39 a Tabela 53) é possível constatar que de maneira geral os sujeitos da amostra 

alegam que estão razoavelmente saudáveis. As variáveis de maior destaque com relação ao 

mal estar são as relacionadas a dificuldades com o sono, cansaço e tensão (Tabelas 39, 44 

e 49, respectivamente). Dos participantes da amostra, 42,2% alegaram que dormem mal e 

se cansam com facilidade (Tabelas 39 e 44). Outro resultado significativo está relacionado 

ao sentimento de nervosismo, tensão ou preocupação, que de acordo com os dados obtidos, 
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está presente em 57,2% da amostra (Tabela 49). Ao avaliar seu estado de saúde (Tabela 

52), 55,6% dos participantes da pesquisa afirmaram que estão saudáveis atualmente, 

enquanto 26,1% não se consideram nem saudáveis, nem doentes. Com relação ao 

sentimento que representa o momento de vida atual (Tabela 53), 49,4% afirmaram que se 

sentem felizes e satisfeitos, enquanto 19,4% alegaram estar chateados, mas tocando a vida, 

seguido por 15,6% que afirmaram estar muito felizes e satisfeitos. Os resultados 

apresentados com relação às condições de saúde e adoecimento são no mínimo intrigantes, 

haja vista que mais de metade desses sujeitos possuem uma renda familiar igual ou menor 

a um salário mínimo, residem com mais de duas pessoas e estão em situação de desemprego 

de longa duração há mais de um ano. É possível que essas variáveis tenham esbarrado na 

limitação investigativa do instrumento utilizado (no caso o questionário) que não entra em 

aspectos mais profundos da subjetividade. Outra possibilidade é que existam aspectos 

sociais ou culturais da comunidade investigada que não tenham sido abordados pelo 

instrumento de pesquisa. 

Tabela 39 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que consideram que dormem mal 

 

Você considera que 

dorme mal? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 76 42,2 42,2 42,2 

Não 104 57,8 57,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tabela 40 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que consideram que têm 

má digestão 

 

Tem má digestão? Frequência % % Válida % Acumulada 

 
Sim 44 24,4 24,4 24,4 

Não 136 75,6 75,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tabela 41 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que consideram que têm falta de 

apetite 

 

Tem falta de apetite? Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 33 18,3 18,3 18,3 

Não 147 81,7 81,7 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tabela 42 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que consideram que têm tremores nas 

mãos 

 

Tem tremores nas 

mãos? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 39 21,7 21,7 21,7 

Não 140 77,8 77,8 99,4 

Não informado 1 ,6 ,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

 

Tabela 43 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que alegam se assustarem 

com facilidade 

 

Assusta-se com facilidade? Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 61 33,9 33,9 33,9 

Não 119 66,1 66,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tabela 44 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que alegam se cansarem 

com facilidade 

 

Você se cansa com 

facilidade? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 76 42,2 42,2 42,2 

Não 104 57,8 57,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tabela 45 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que alegam se sentirem cansados o 

tempo todo 

 

Sente-se cansado(a) o tempo 

todo? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 
Sim 35 19,4 19,4 19,4 

Não 145 80,6 80,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

Tabela 46 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que alegam ter dificuldade para 

pensar com clareza 

 

Tem tido dificuldade em pensar 

com clareza? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 46 25,6 25,7 25,7 

Não 133 73,9 74,3 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   

 

 

Tabela 47 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que se sentem inúteis em suas vidas 

 

Você se sente inútil em sua 

vida? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 
Sim 24 13,3 13,4 13,4 

Não 155 86,1 86,6 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   
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Tabela 48 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que sentem sensações 

desagradáveis no estômago 

 

Tem sensações desagradáveis 

no estômago? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 
Sim 57 31,7 31,8 31,8 

Não 122 67,8 68,2 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   

 

Tabela 49 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que se sentem nervosos, tensos ou 

preocupados 

 

Sente-se nervoso, tenso ou 

preocupado(a)? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 103 57,2 57,5 57,5 

Não 76 42,2 42,5 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   

 

Tabela 50 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que sentem que suas atividades 

diárias lhe causam sofrimento 

 

Sua atividade diária lhe causa 

sofrimento? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 28 15,6 15,6 15,6 

Não 151 83,9 84,4 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   
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Tabela 51 

Distribuição frequencial das categorias de participantes que alegam encontrar dificuldade 

em realizar com satisfação suas atividades diárias 

 

Encontra dificuldade em 

realizar, com satisfação, suas 

atividades diárias? 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Sim 37 20,6 20,7 20,7 

Não 142 78,9 79,3 100,0 

Total 179 99,4 100,0  

Não 

informado 
 1 ,6 

  

Total 180 100,0   

 

Tabela 52 

Distribuição frequencial das categorias de como os participantes avaliam seu estado de saúde 

geral 

 

Como você avalia seu estado de 

saúde geral atualmente 

Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Gravemente doente 2 1,1 1,1 1,1 

Doente 14 7,8 7,8 8,9 

Nem doente, nem saudável 47 26,1 26,1 35,0 

Saudável 100 55,6 55,6 90,6 

Muito saudável 17 9,4 9,4 100,0 

Total 180 
100,

0 
100,0 

 

 

Tabela 53 

Distribuição frequencial das categorias de como os participantes se sentem atualmente 

 

Como você se sente atualmente? Frequência % % Válida % Acumulada 

 

Não informado 1 ,6 ,6 ,6 

Muito infeliz e sem ânimo 

na vida 
4 2,2 2,2 2,8 

Chateado(a), mas tocando a 

vida 
35 19,4 19,4 22,2 

Nem feliz, nem infeliz 23 12,8 12,8 35,0 

Feliz e satisfeito(a) 89 49,4 49,4 84,4 

Muito feliz e satisfeito(a) 28 15,6 15,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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4.1.2. Análises frequenciais multidimensionais 

 

  As análises descritivas multidimensionais do tipo cluster (grupo, categoria), que 

geraram o neologismo clusterização em língua portuguesa, têm o objetivo de agrupar um 

conjunto de informações contidas em variáveis categoriais-descritivas de forma a obter 

uma visualização de grupos que seja interpretável pelo pesquisador.  Portanto, um cluster 

diz respeito a uma coleção de objetos informacionais (referentes a sujeitos, eventos, 

modalidades de categorias) que têm pontos em comum, sendo, em alguma medida, 

similares uns aos outros, e dissimilares a objetos pertencentes a outros clusters ou grupos 

(Prestes, 2014). O ganho analítico da utilização desta modalidade de análise em relação às 

análises unidimensionais diz respeito, portanto, à possibilidade de passagem do agregado 

de informações (cada variável descrita por vez) para a concatenação de informações, grupo 

de variáveis e suas modalidades que, conjuntamente, dão origem a agrupamentos a serem 

interpretados.  

  Nem sempre a massa de dados obtida permite tal tipo de detecção de agrupamentos, mas 

no caso presente, foram detectados dois grupos, doravante denominados clusters, conforme 

a tradição de nomenclatura da análise multidimensional de dados. O cluster 1, mais 

numeroso, agrupou 127 indivíduos participantes (75,1%); este cluster, assim como o 

cluster 2, é caracterizado por determinado conjunto de informações oriundas das variáveis 

listadas na subseção anterior, referente a análises unidimensionais, em seus três conjuntos 

de dados - dados sócio demográficos, dados referentes à atividade profissional e avaliação 

da condição de desemprego dos participantes e dados referentes à condição de saúde e 

adoecimento dos participantes O cluster 2, por sua vez, agrupou o restante dos participantes 

e respectivos conglomerados de informação, com 42 participantes (24,9%). 169 (cento e 

sessenta e nove) participantes foram portanto abarcados pelos dois clusters, ficando onze 
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(11) participantes fora, tendo em vista dois aspectos que excluem participantes dos clusters: 

a) peculiaridades suficientemente fortes para discrepar das normas de agrupamentos 

detectadas para os clusters obtidos; b) efetivo e grau de homogeneidade interna a esse 

grupo de onze sujeitos insuficiente para gerar um terceiro cluster. 

  

 

 

Figura 4: Clusters obtidos para a massa de informações analisada, com respectivos percentuais 

de inclusão dos participantes.  

 

  No que diz respeito à constituição dos clusters, a Figura 5 abaixo resume as 

contribuições mais importantes, em relevância decrescente. Observe-se desde logo que 

apenas 10 (dez) das fontes de dados colhidas a partir das respostas ao questionário tiveram 

contribuição considerável, e mesmo dentre essas dez variáveis, somente duas estão acima 

do patamar considerado de excelência para os preditores, da ordem de 0,5 no eixo 

horizontal do gráfico reproduzido na Figura 5 abaixo:  
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Figura 5. Variáveis com contribuições mais relevantes (em ordem decrescente) para a partição 

de clusters obtida.  

 

  No que diz respeito à variável de maior importância para a partição obtida, tal variável 

foi representada pelas respostas à questão “Você está em busca de um emprego formal 

(carteira assinada)?”. Conforme ilustram os gráficos das figuras 6 e 7 abaixo, o cluster 1 

se caracteriza basicamente por respostas “SIM” à pergunta, enquanto que o cluster 2 

responde predominantemente “NÃO”, mas se observa que esta modalidade de resposta não 

tem a mesma força do “SIM” em relação ao cluster 1 – tendo em vista a presença de 

respondentes residuais de ‘SIM” no cluster 2.  
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Figura 6. Perfil de resposta dos participantes do cluster 1 para a questão “Você está em busca 

de um emprego formal (de carteira assinada)?”. 

 

 

Figura 7. Perfil de resposta dos participantes do cluster 2 para a questão “Você está em busca 

de um emprego formal (de carteira assinada)?”. 
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  A análise portanto da primeira fonte de informação para caracterização dos clusters 1 e 

2 permite desde logo perceber que o cluster 1 é aquele que está explicitamente mobilizado 

em retornar ao mercado formal de trabalho, diferentemente do que ocorre no cluster 2 – 

claramente menos mobilizado nessa direção. 

  A fonte seguinte de informação para caracterização dos clusters e de sua sistemática de 

partição diz respeito as respostas para questão referente à principal razão para almejar o 

retorno ao trabalho formal. 

 

Figura 8. Perfil de resposta dos participantes do cluster 1 para a questão referente à razão 

principal de motivação para o retorno ao trabalho formal (de carteira assinada).  

 

  Os membros do cluster 1 indicam que a principal motivação para almejar o aludido 

retorno ao mercado formal de trabalho diz respeito ao fato de que “Quem tem carteira 

assinada tem um salário certo no final do mês” (Figura 8 acima). Os participantes do cluster 

2, por sua vez, não elegem tal aspecto como decisivo (Figura 9 abaixo).  
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Figura 9. Perfil de resposta dos participantes do cluster 2 para a questão referente à razão 

principal de motivação para o retorno ao trabalho formal (de carteira assinada). 

 

 

  Ao tratar das principais razões para estarem desempregados, fica claro que apenas um 

pequeno percentual residual de membros do cluster 1 indicam a falta de interesse em se 

reempregar (Figura 10 abaixo). Conquanto, o cluster 2 se manifesta majoritariamente na 

direção contrária, indicando significativamente como principal razão para o seu 

desemprego a falta de interesse em retornar a mercado de trabalho formal (Figura 11 

abaixo). 
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Figura 10. Perfil de resposta dos participantes do cluster 1 para a questão referente à razão 

principal de estar desempregado. 

 

 

Figura 11. Perfil de resposta dos participantes do cluster 2 para a questão referente à razão 

principal de estar desempregado 
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  Ao avaliar o que os próprios participantes da pesquisa poderiam fazer para conseguir se 

reempregar, a resposta “não há nada que eu possa fazer para conseguir me reempregar” foi 

um fator de diferenciação significativo entre os clusters. Observou-se que para os membros 

do cluster 1, essa resposta não fazia muito sentido (Figura 12 abaixo). No entanto, quase 

metade dos componentes do cluster 2 se manifestaram na direção contrária, indicando 

significativamente que não há nada que podem fazer para conseguir se reempregar. (Figura 

13 abaixo). 

 

Figura 12. Perfil de resposta dos participantes do cluster 1 para a questão referente ao que o 

participante poderia fazer para conseguir se reempregar – opção “Não há nada que eu poderia 

fazer para conseguir me reempregar”.  
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Figura 13. Perfil de resposta dos participantes do cluster 2 para a questão referente ao que  

participante poderia fazer para conseguir se reempregar – opção “Não há nada que eu poderia 

fazer para conseguir me reempregar”. 

 

  Uma vez exposto o perfil de resposta em relação às variáveis melhor preditoras da 

clusterização realizada, cabe agora estabelecer síntese geral interpretativa, de forma a 

propor qual a natureza, finalmente, dos clusters 1 e 2 – o que os separa, basicamente. O 

quadro abaixo resume o comportamento dessas variáveis em, termos de força de predição: 
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Tabela 54 

Síntese das variáveis, melhor preditoras da partição realizada entre os clusters 1 e 2 (em ordem 

decrescente) 

 

Modalidade de 

variável (item do 

questionário) 

Tipo de resposta predominante para esta modalidade 

CLUSTER 1 CLUSTER 2 

Você está em busca de 

um emprego formal 

(carteira assinada)? 

 

SIM 

 

NÃO 

Razões para retornar 

ao emprego formal 

(com carteira 

assinada): porque 

quem tem carteira 

assinada tem um 

salário certo no final 

do mês 

 

 

SIM 

 

 

NÃO 

Estou desempregado 

porque não me 

interessa voltar ao 

trabalho formal (com 

carteira assinada)  

 

NÃO 

 

SIM 

O que acredita que 

você próprio poderia 

fazer para conseguir se 

reempregar? Não há 

nada que eu poderia 

fazer para conseguir 

me reempregar. 

NÃO SIM 
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  Diante do exposto na síntese das variáveis melhor preditoras da partição dos clusters 1 

e 2 (Tabela 54 acima) é possível afirmar que os clusters são essencialmente diferenciados 

por sujeitos de perfil mais ativo (cluster 1) e mais passivo (cluster 2) diante da condição 

de desemprego. Observou-se que o cluster 1 é majoritariamente composto por participantes 

que estão em busca de um emprego formal e que, apesar das adversidades estruturais, 

ambientais e socioeconômicas, acreditam que podem conseguir se recolocar no mercado 

de trabalho. Já os sujeitos do cluster 2 apresentaram um maior conformismo e apatia (não 

em sua totalidade, mas em sua grande maioria) diante de sua condição, estando 

visivelmente menos interessados e mobilizados a buscar um emprego no mercado formal. 

  A partir dos dados obtidos, verificou-se a necessidade de compreender de forma mais 

profunda o que ocorre com os sujeitos participantes da pesquisa que vivenciam o 

desemprego de longa duração. Por que alguns se sentem mais empoderados para seguir 

adiante enquanto outros entram em uma aparente zona de conforto? Será que os sujeitos 

pertencentes ao cluster 2 de fato perderam o interesse em fazer parte do mercado de 

trabalho formal? Existiria alguma diferença no entorno familiar e social desses sujeitos que 

veio a contribuir para um posicionamento mais ativo ou passivo diante das dificuldades 

vivenciadas? Percebe-se que muitos questionamentos puderam ser levantados a partir da 

análise quantitativa, e que apenas um olhar mais cuidadoso e profundo poderia dar conta 

de se aproximar das respostas de tais questionamentos. Portanto, a próxima subseção de 

resultados pretende aproximar-se das questões que não puderam ser respondidas através da 

análise quantitativa utilizando os dados obtidos através dessa análise, notadamente em 

termos da escolha dos participantes que serão oriundos do cluster 1 e 2, para buscar 

compreender melhor as vivências inerentes ao desemprego de longa duração. 
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4.2.  Estudo clínico – Etapa Qualitativa 

 

Esta etapa de análise foi realizada com cinco participantes oriundos da etapa de análise 

descritiva multidimensional (clusterização), buscando-se a contribuição voluntária de sujeitos 

oriundos de cada um dos dois clusters detectados. Tal etapa procurou estabelecer nível 

diferenciado (clínico-interpretativo) acerca dos clusters detectados, recorrendo-se para isso a 

uma entrevista clínica com perguntas abertas com o intuito de investigar aspectos da vida 

familiar, social e profissional dos sujeitos, bem como suas vivências na condição de 

desempregados. Fizeram parte desse grupo de colaboradores da etapa clínica  três sujeitos 

oriundos do cluster 1, grupo cuja análise de contribuições de variáveis foi essencialmente 

caracterizada pelo interesse ou motivação no retorno ao emprego formal, aspecto vinculado à 

garantia de salário ao fim do mês; e dois sujeitos oriundos do cluster 2, grupo caracterizado 

pelo menor (ou ausente) interesse em conseguir um emprego formal, bem como pela crença de 

que não haveria nada que pudessem fazer para lograr o retorno ao emprego formal. A análise 

clínica buscou portanto agregar novos aspectos à interpretação que emergiu da análise 

descritiva multidimensional, em termos de interpretação da cisão dos clusters detectados, 

aprofundando a compreensão dos aspectos relacionados à subjetividade que, segundo análise 

interpretativa anterior, teriam levado os participantes do cluster 2 à letargia e descrença em suas 

possibilidades e potencialidades, e os participantes do cluster 1 a uma vivência do poder de agir 

aparentemente mais robusta diante das dificuldades enfrentadas para a obtenção de um 

emprego.  

Para compreender os trechos e diálogos recortados das entrevistas foram utilizadas algumas 

siglas de maneira a organizar a análise qualitativa (Tabela 55 abaixo). 
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Tabela 55 

Legenda de siglas utilizadas na transcrição das entrevistas e respectivos significados.  

 

Siglas Significado 

P Pesquisadora 

P1 C1 Participante 1, Cluster 1 

P2 C2 Participante 2, Cluster 2 

P3 C1 Participante 3, Cluster 1 

P4 C2 Participante 4, Cluster 2 

P5 C1 Participante 5, Cluster 1 

Numeração entre parênteses localizada 

posterior a sigla 

Indica a linha em que se inicia e termina 

o diálogo na transcrição 

[...] Indica recorte na transcrição da 

entrevista 

[   ] Indica observações feitas pela 

pesquisadora 

 

Um dos primeiros dados a serem destacados na análise das entrevistas diz respeito a 

variável de distinção do cluster 1 e 2 pela resposta à questão “Você está em busca de um 

emprego formal (carteira assinada)?”. Esta variável, que obteve resposta predominante NÃO 

para o cluster 2, conforme mencionado na análise quantitativa na subseção anterior (ver Figura 

5, p.87), de fato não possui a mesma força que a resposta SIM para essa mesma pergunta. Ao 

entrevistar as participantes do cluster 2, foi possível identificar que havia o desejo de ter ou 

conseguir um emprego, contanto que o mesmo não trouxesse prejuízo a algumas questões 

inerentes e caras à vida pessoal de cada participante. É possível ilustrar este dado através do 

seguinte trecho da entrevista realizada com a P2 C2. 
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P (7 a 11): Você quando respondeu à pesquisa disse que não tinha interesse em se 

reempregar naquele momento por causa da sua filhinha[...] E como é que está isso pra 

você agora? 

P2 C2 (12 a 20): Porque na época [em que respondeu ao questionário] mainha tava 

trabalhando e eu não tinha com quem deixar [a filha pequena]. No começo do ano 

agora mudou, ela ficou desempregada e eu comecei a procurar um emprego. Como 

antes eu não tinha como e com quem deixa-la, então assim, eu não procurava, então já 

tinha aceitado, mas agora mudou com isso. Agora eu tenho procurado, mas agora tá 

mais difícil. Então assim, como tem a faculdade também, é meio difícil conciliar os dois 

e achar um emprego que consiga pra dar conta dos dois, porque geralmente são oito 

horas de trabalho, pra junto com a faculdade, que está com estágio agora, é mais difícil. 

Então o que eu procuro não é um emprego, mas um estágio que possa dar conta dos 

dois, um estágio remunerado. 

 

Também foi possível verificar através da entrevista com P5 C2 que o desejo de encontrar 

um emprego estava presente, contanto que ela não perdesse o benefício percebido através do 

programa de assistência social, o Bolsa Família. 

P (26 a 28): É interessante que quando você participou aqui da nossa pesquisa você 

colocou que você não tinha interesse em voltar a ter um emprego, você respondeu aqui 

pra gente. O que é que mudou? Mudou alguma coisa pra você? 

P5 C2 (29): Eu? Eu botei?[surpresa] Essa pesquisa veio da onde? 

P (32 a 33): A gente fez ali na semtas, no bolsa família... A gente fez por aquela região. 

Não sei se você respondeu isso porque estava recebendo o bolsa família... 

P5 C2(34): Eu acho que foi isso mesmo... [risos][...] 

P (48 a 49): Em algum momento você perdeu a vontade de conseguir um emprego? 

P5 C2 (50 a 52): Perdi não... Já botei muito currículo por aí... assim, em assim, 

restaurante e de tipo aquela de SG [Serviços Gerais], já botei por aí e até aqui nada. 

Perdi minha esperança. 

 

Portanto, ao entrar em detalhamento discursivo por parte dos participantes do cluster 2 

sobre o desejo supostamente diminuído (conforme análise interpretativa da clusterização) que 

estes teriam demonstrado no que diz respeito ao retorno ao trabalho formal, verifica-se que não 

se trata de ausência dessa motivação, e sim da experiência pessoal de gestão de impedimentos 

variados em suas vidas pessoais que por vezes dificultariam o aludido retorno ao trabalho 

formal. 

Outro dado relevante da análise das entrevistas diz respeito às participantes do sexo 

feminino, independente do cluster ao qual pertenciam. A primeira característica observada, e 

talvez uma das mais importantes, diz respeito ao lugar social e familiar destinado ao gênero 
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feminino na região de origem dessas participantes, principalmente nas camadas 

socioeconômicas mais vulneráveis. Era de se esperar que questões culturais e de gênero viessem 

à tona neste estudo, tendo em vista a predominância anteriormente referida de participação de 

mulheres (85% da amostra de desempregados participantes do estudo). O lugar social da mulher 

na comunidade de Macaíba pôde ser ilustrado através do discurso das participantes. Quando 

uma delas é questionada sobre a razão de ter se afastado do mercado do trabalho, bem como 

sobre sua aparente ausência de interesse em retornar, a mesma explica que ter se tornado mãe 

foi um fator determinante para o ocorrido: 

P2 C2(30 a 33): Eu não tinha com quem deixa-la, eu não tinha escolha, foi uma 

obrigação mesmo, eu não tinha como escolher. Não tinha a opção ou você trabalha ou 

fica com ela. Não tinha quem ficasse com ela. 

 

Fica notório que a mulher ainda é socialmente colocada como protagonista dos cuidados 

direcionados à família e ao lar, o que contribui para uma configuração social na qual o papel do 

gênero feminino é prioritariamente voltado para os interesses da família e para as atividades 

domésticas.  Tal configuração contribui para que a força de trabalho feminina ainda seja vista 

como secundária no mercado de trabalho (Abramo, 2007; Neves, 2013). É perceptível que 

mesmo insatisfeitas com a quantidade de responsabilidades que recai sobre seus ombros, as 

participantes do estudo parecem estar razoavelmente conformadas com este lugar de submissão 

e sobrecarga que a sociedade lhes impõe. Esse fato fica evidente no discurso da P3 C1, onde 

aparece claramente a pressão masculina – deflagradora de movimento de rebelião por parte da 

participante: 

P2 C1(123 a 162): Ah... eu endoideci logo cedo, nos meus 14 anos engravidei, tive meu 

primeiro filho com 15 anos, fiquei junta, passei 17 anos com meu ex-marido... Aí depois 

de ter deixado ele foi que eu voltei a estudar [...] Quando eu vivia com meu ex-marido 

eu era muito presa... mulher dele, ele dizia que mulher dele, não era pra trabalhar, não 

era pra estudar, não era pra fazer nada, era só pra tá em casa.  

P (163): E como é que você se sentia com isso? 

P3 C1 (164 a 166): Eu me sentia muito presa, muito triste, eu não aproveitava nada. Aí 

agora hoje em dia eu estou à vontade, estudo, vou pra onde quero, sem ninguém pra 

empatar (risos). 
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P (167 a 168): Quando você vivia com ele e ele dizia essas coisas você sentia vontade 

de fazer diferente? 

P3 C1(169): Mas não podia... 

P (170): Mas não podia. Por que senão...? 

P3 C1(171): Por causa da meninada que era pequena... E também eu não tinha um 

emprego... 

P (172): Mas você procurava naquela época? 

P3 C1(173 a 175): Não, que ele não deixava. Eu não tinha assim, a mente aberta, né, 

pra procurar. Então no tempo foi que eu vim aprender, fui abrindo mais a mente, vendo 

que aquilo não era vida pra mim... Resolvi deixar ele. 

 

Ainda sobre o lugar social ocupado pelas mulheres na comunidade de Macaíba, a 

participante P2 C2 apresenta mais adiante em seu discurso os percalços enfrentados por sua 

mãe enquanto casada com seu pai, que acabaram culminando em dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho após a separação: 

P2 C2 (110 a 118): [...] quando a gente morava com o meu pai, ele não queria que ela 

trabalhasse, a gente sempre passou uma situação bem difícil... meu pai é um... era muito 

preguiçoso... mas... depois quando ela separou do meu pai... ela separou dele sem 

nunca ter tido, sem ter nunca ter trabalhado mesmo... aí ela só conseguiu trabalhar um 

ano depois que “estavam separado”, então... lidar com aquilo sozinha também, duas 

filhas pra criar... sem emprego. Então, quando ela arranjou o emprego que começou a 

trabalhar a noite ela não tinha tanto tempo pra lidar com a gente, pra... estar de perto 

ali, verificando tudo, por mais que ela tentasse fazer sempre o melhor mas ela num... 

ela viu que não dava conta... totalmente[...]  

 

Portanto, apesar da inserção das mulheres no mercado de trabalho não ser um fenômeno 

recente, observa-se que alguns homens (e por vezes até as próprias mulheres) têm dificuldade 

em migrar do modelo familiar tradicional homem-provedor-mulher-cuidadora para um modelo 

familiar alternativo, com outra divisão de papéis e atribuições. Tal configuração social e cultural 

parece ser uma via inescapável de compreensão dos impedimentos das mulheres inseridas nesse 

contexto, o que se reflete na forma como elas enfrentam o desemprego, afetando diretamente o 

seu poder de agir diante de tal condição. Portanto, mais do que impedidas de retornar ao 

emprego devido aos filhos, aos maridos e às atividades domésticas, muitas tendem a se 

conformar com a situação vivenciada, compreendendo seus impedimentos com resignação, o 
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que ocasiona por muitas vezes o sofrimento psíquico por não poder fazer de forma diferente, 

tendo que aceitar a sua condição de mulher na sociedade.  

P (237): E hoje como é que está isso pra você?[sobre estar desempregada há dois anos 

e meio] 

P2 C2(238 a 241): Hoje... [Pigarro] Assim... Eu acho que hoje, não que eu tenha me 

acostumado, porque... eu acho que a melhor coisa que tem é a independência... poder 

estar trabalhando... Mas... Eu tenho medo de não... Assim... comparecer na vida da 

minha filha... [Emocionada]. 

P(242): Como assim? 

P2 C2(243): [Trecho com ruídos] [...] você vai me fazer chorar... [Risos] 

P(244]): [Risos] 

P2 C2(245 a 248): Tipo... passar o dia trabalhando... a noite na faculdade e chegar, 

ela tá dormindo, esse é o meu medo... Eu acho que é isso que... Por isso que hoje eu não 

procuro um emprego, mas procuro um estágio em que eu possa tá pelo menos meio 

termo com ela... [Trecho com ruídos] Pelo menos até eu me formar...  

P(252): [...]Mas parece que é um sentimento ambíguo, né? Ao mesmo tempo que você 

quer estar com ela... 

P2 C2(254): Eu quero trabalhar! [...]  

P(268): E o seu namorado na época? 

P2 C2(271 a 276): [...] Assim que eu descobri que estava grávida eu descobri uma 

traição também. Então, foi a partir daí que eu descobri que não podia contar totalmente 

com ele, e eu não sabia pra onde correr e o que fazer naquele momento [se emociona] 

Então foi meio difícil lidar com tudo aquilo... porque era alguém que você deveria 

esperar um apoio maior e não estava sendo aquele apoio que você esperava. 

P(277): Em algum momento a vida dele mudou? 

P1 C2(278 a 282): Ele já tinha uma filha, então assim... Ele mudou totalmente comigo, 

era outra pessoa, não era a pessoa que deveria ser. Então assim, a minha gestação 

praticamente foi sozinha, sem ter um auxílio, um auxílio assim, não financeiro, mas um 

auxílio pessoal mesmo. De estar ali lhe apoiando... Eu não tive esse auxílio dele, só tive 

da minha família mesmo, da minha mãe [se emociona e faz uma pausa na fala][...]. 

P(291): Você sente que o fato de ser mãe pesa mais pra mãe? 

P1 C2(292): Pesa. 

 

O discurso de P2 C2 contribui para ilustrar que na configuração tradicional da família 

(homem-provedor-mulher-cuidadora) a concepção é de que a mulher é totalmente responsável 

pelos filhos desde a gestação, sendo o pai um mero coadjuvante no processo – o que acarreta 

em consequências inevitáveis na inserção social feminina em papéis outros – como a inserção 

e retorno ao trabalho formal. 

Um outro dado relevante a destacar e retomar em ambos os clusters foi a manifestação dos 

participantes acerca da importância da rede de apoio familiar para o enfrentamento da condição 
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de desempregado. Todos os participantes das entrevistas relataram estar recebendo ajuda de 

algum familiar, seja financeiramente ou através de apoio emocional. No entanto, dois dos 

participantes demonstraram que apesar da necessidade econômica, havia claramente um 

incômodo com o recebimento do suporte financeiro. 

P4 C1:[falando sobre receber auxílio financeiro do sogro] Manda o dinheiro do 

aluguel pra mim... Pra mim é mais humilhante ainda né... Porque o meu sogro é... 

Assim, ele é... Eu como sou o homem da casa...Ficar com o meu sogro mandando 

dinheiro todo mês... ele já não pode, que ele é pescador também, ele tira o dinheiro da 

aposentadoria da esposa, né, da minha sogra... é muito chato pra mim, eu aceito porque 

eu estou em uma situação difícil... Mas dizem assim, por que você não corre atrás? 

Correndo eu tô, bastante... [...] 

 

A partir do discurso do participante acima, fica claro que apesar de ser necessário e 

inevitável para a sua subsistência, obter o apoio da família pode trazer um certo desconforto, 

visto que esse auxílio pode remeter a um lugar de impotência, principalmente para o homem, 

conforme aludido por outras pesquisas mencionadas no referencial teórico do presente estudo 

(Brito e Pereira, 2006; Mossakowski, 2009). Contudo, o desconforto com o suporte financeiro 

não é uma premissa exclusivamente masculina, e isso é facilmente percebido no discurso da 

participante abaixo:  

 

P2 C2 (257 a 261): [...] minha mãe sempre foi assim, de dizer: não, enquanto eu 

tiver trabalhando, você não precisa se preocupar. Mas... não é assim que você se 

sente... Você... tem a preocupação [trecho com ruídos], é a sua vida ali... Então, 

assim... Logo que quando eu engravidei, eu acho... Eu acho que foi a fase mais 

difícil pra mim continuar na faculdade... Foi isso... Dessa fase de não poder 

trabalhar... E ter que lidar com tudo aquilo... 

 

O discurso acima corrobora mais uma vez com os dados da pesquisa de Mossakowski 

(2009), que apontam que apesar de ser mais comum para a mulher estar fora da força de 

trabalho, esse fator não torna a vivência do desemprego menos estressante para elas. 

Outro ponto a ressaltar diz respeito ao fato de que todos os participantes estavam de alguma 

forma inseridos no trabalho informal através do bico ou viração, sendo essa estratégia adotada 
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tanto para a subsistência como para a manutenção da estabilidade da saúde mental. Esse ponto 

ratifica os dados obtidos na análise descritiva frequencial unidimensional, que apontam que 

45,6% dos participantes da pesquisa exercem algum tipo de atividade remunerada apesar de 

não estarem trabalhando (Tabela 31, p.75). Esse é um aspecto relacionado à dificuldade de se 

caracterizar, em estudos com participantes brasileiros, o que venha a ser de fato a condição de 

“desempregado” – ponto que será retomado nas considerações finais do presente estudo. Ao 

utilizar esse tipo de estratégia de sobrevivência, pode-se perceber que os participantes da 

entrevista não se encontram em situação de apatia que os dados da análise dos questionários 

poderiam levar a supor. O que ocorre por muitas vezes é o contrário da apatia, e sim uma busca 

por estratégias quaisquer de sobrevivência, mesmo que estas se configurem como degradantes: 

 

P3 C1 (182 a 189): Pra você vê que a humilhação é tão grande, um cara como eu, sou 

formado em um bocado de coisas... Formado não! Eu tenho vários cursos,  sou negócio 

de formado não, quando eu trabalhava fazia já para ficar atualizado, acompanhar o 

mercado... tava indo ali, antes de vim pra cá eu ia pra loja de um menino ficar ali na 

espera dele mandar eu comprar um negócio na coisa, pra ganhar alguma coisa, uma 

mixaria, um trocado, pra poder colocar “o comê” em casa, para ele me dá dois reais, 

cinco reais... a humilhação é grande... Muito difícil...Tá conversando assim...você fica 

triste demais... 

 

Estudos posteriores poderiam tentar verificar mais a fundo o quanto este envolvimento com 

o trabalho informal contribuiria para a mitigação da vivência de marginalidade e mal-estar 

subjetivo usualmente associados ao desemprego (aspecto importante a considerar, por exemplo, 

no caso de eventuais paralelos entre amostras de participantes brasileiros e europeus).  Neste 

sentido é pertinente relacionar este ponto às informações obtidas no tratamento das respostas 

ao questionário referentes à saúde e bem-estar físico e psicológico dos participantes, posto que 

a maioria destes participantes apresentou poucas queixas relacionadas ao mal estar físico e 

psicológico (ver Tabelas 39 a 53, pp.80-84). É válido salientar que o mal estar diante da 

condição de desempregado está presente no discurso de todos os participantes, contudo, diante 

da vivência do desemprego de longa duração, tomando como base as pesquisas mencionadas 
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no referencial teórico desse estudo (Barros e Oliveira, 2008; Mossakowski, 2009; Stankunas, 

Kalediene, Starkuviene e Kapustinskiene, 2006), esperava-se encontrar manifestações de 

adoecimento físico e mental em maior evidência e intensidade. O caráter menos pronunciado 

do que o esperado dos efeitos psicológicos ao vivenciar essa tal condição fica claramente visível 

no discurso de um dos participantes que vem conseguindo “bicos” todos os meses apesar de 

estar desempregado há mais de 2 anos: 

 

P (115 a 116): Ah.... conta pra mim, como é que você tem lidado com o fato de estar 

desempregado há tanto tempo? Como é que tá sendo essa vivência pra você? 

P1 C1(117 a 119): É... um pouco complicado, né... Tá muito tempo parado... “Inda” 

bem que de vez em quando aparece um...uns bicos eu vou “fazê”... aí... num “dá pra 

tê” muito sufoco não. Mas “inda” passa um pouco de... de aperreio né? 

 

Longe de ser a melhor alternativa para lidar com o desemprego, é inegável que o trabalho 

informal na modalidade de bico tem sido uma estratégia de enfrentamento dos efeitos 

psicológicos oriundos desta condição. A configuração do “bico” como um caminho atenuante 

do sofrimento fica evidente no discurso de P3 C1, que é um dos participantes que têm tido mais 

dificuldades em encontrar “bicos” e portanto vem vivenciando um intenso sofrimento diante 

da privação material e do sofrimento psicológico decorrente da ausência quase que total de 

trabalho, mesmo sendo este informal: 

 

P4 C1(24 a 28): Tudo de motorista [falando sobre suas experiências na profissão] ... 

no ramo de motorista eu tenho curso de tudo, já tenho experiência de todas as áreas: 

caminhão, de ônibus, carro particular, empresa de turismo, bati em todo canto, mas 

não tem jeito... seis meses já desempregado, correndo atrás ... tenho amigos também 

correndo atrás pra mim... eles falam que está difícil também do mesmo jeito, “num tô” 

nem conseguindo fazer nem bico ... 

P(29):Não?  

P4 C1 (30 a 33): Não consegui não, fiz um agora, dois dias só, mas é pouco demais, 

“num” dá pra comprar o alimento de casa. E eu moro de aluguel também, ai é meu 

sogro que está mandando pra eu poder me manter aqui. Já tô pensando em ir embora 

pro meu interior de novo.  
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Portanto, é possível afirmar que “a informalidade acaba por representar uma espécie de 

‘válvula de escape’ para um grande contingente de trabalhadores que se vêem, de uma hora 

para outra, desprovidos de seus empregos, e de uma seguridade social” (Alves & Garcia, 2002, 

p. 267). 

As considerações acima, contudo, não significam a superação do sentimento de indignação 

e amargura diante da condição de desemprego e da dificuldade em conseguir abertura para 

retornar ao mercado de trabalho. Dois dos participantes também falaram sobre suas suspeitas 

de que as portas estariam mais fechadas para eles devido ao fato de serem mais maduros (43 e 

42 anos). Contudo, quando solicitados a relatar alguma experiência que confirmasse essa 

suspeita, os mesmos não foram capazes de exemplificar, refletindo apenas hipoteticamente 

sobre a situação, conforme o discurso abaixo: 

 

P3 C1 (189 a 197):Já estou com quarenta e dois anos, às vezes eu fico pensando que é 

por causa da minha idade, sei lá... que não chamam mais, não sei... Porque eu não 

acredito, né?! Porque sou eu e vários motoristas aqui, eles devem enviar pros outros 

aqui, que “devem ser mais novo”, não sei se é isso, se é que não estão pegando mesmo... 

Mas, acredito assim, porque se tão mandando pra cá vaga, sinal que estão precisando, 

então por que não me chamam? Com a experiência que eu tenho? Aí... os cursos que 

eles querem eu tenho também, que eles exigem né?! [...] [referindo-se ao perfil 

profissional exigido pelas empresas] tudo eu tenho... só que eu não sou chamado , nem 

pra uma entrevista! Nem fazer um teste, pra dizer “não, não passou”, pelo menos eu 

ficaria animado, pelo menos eu estou sendo chamado ... “Eu não passei, pronto!” Então 

foi eu que... a competência foi minha de não ter passado... Mas nem isso! 

 

A pesquisa de Guimarães (2002) aponta o avançar da idade como um dos fatores que 

podem gerar dificuldades para o retorno ao mercado de trabalho. O mesmo estudo também 

destaca que o alongamento do tempo de desemprego tem relação direta com o grau de 

dificuldade para o retorno ao emprego formal; este aspecto deve ser levado em conta ao verificar 

os dados da análise quantitativa e qualitativa do presente estudo, posto que a maioria dos 

participantes (65,6%) está desempregada há mais de um ano. Portanto, pode-se inferir que os 

colaboradores da presente pesquisa estão enfrentando uma ampliação de vulnerabilidade social, 
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e que muitos podem estar caminhando para uma cristalização da condição de desempregados 

ou de trabalhadores informais, visto que a idade já avança para alguns (ver Tabela 4, p. 58), 

enquanto outros já estão há bastante tempo fora do mercado formal de trabalho (ver Tabela 25, 

p. 69), fatores que comprovadamente dificultam o reemprego. 

Um outro dado interessante revelado pelas entrevistas diz respeito ao entorno familiar dos 

participantes. Todos os entrevistados vivenciaram algum tipo de ausência física ou emocional 

da figura paterna ou materna no seio familiar ao longo de suas vidas. Foi possível perceber com 

clareza que a apatia da família ou a ausência de seu incentivo para os estudos, contribuíram 

para a evasão escolar de todos os participantes ao longo da infância ou adolescência. Os 

discursos abaixo ilustram as constatações acima: 

 

P (99): Como é que a sua família reagiu diante dessa... sua parada dos estudos 

P2 C2 (100 a 107): Na verdade, como... minha mãe tava com a responsabilidade 

sozinha das duas filhas... então... ela num... num... num tava com muito tempo [trecho 

com ruídos]... era uma época muito estressada  pra ela... porque ela trabalhava a 

noite... pra dar conta de tudo, pra pagar aluguel... pra sustentar as duas filhas... 

passava muito... muitas horas do dia dormindo... vivia muito estressada, então pra ela... 

ela num... não... [breve suspiro] não falou tanto disso, não correu tanto atrás disso... 

com a gente, eu até entendo o porquê... 

 

Em consonância com as análises, outros dois participantes colocam suas experiências 

familiares: 

 

P3 C1(16 a 21):Meu pai quando ele era vivo ele sempre me incentivou, disse que podia 

faltar tudo, mas pra meu estudo não ia faltar, ele sempre me incentivou a estudar, foi 

bom. Na minha infância eu estudava. Aí depois com um certo tempo eu, a gente veio 

pra cá, ele comprou uma casa aqui, aí veio a falecer, não morou nem na casa, houve 

um acidente no prédio onde ele trabalhava, aí ele faleceu, aí quando a gente veio pra 

casa eu não estudei, passei um tempo sem estudar... Ele só teve o prazer de comprar a 

casa, ele comprou a casa, aí na semana que era para a gente vim ai aconteceu o 

acidente [...]   

P(37): Quantos anos você tinha na época? -  

P3 C1(38): Eu tinha 13 anos, ai aconteceu o acidente... ai... a gente veio assim mesmo. 

P (39):Isso trouxe alguma mudança pra sua vida nesse momento? 

P3 C1 (40 a 41):Trouxe né... Por que a perda dele pra mim foi imensa, pra mim eu tinha 

perdido tudo na época, meu pai era tudo pra mim, ai descontrolou a família... 

P (42): Descontrolou como? 
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P3 C1(43 a 44): Eu... É... Eu não liguei mais pro estudo... Abandonei o estudo, não 

estudei, com os anos foi que eu voltei a estudar... 

P (45): Então aos 13 anos com a morte dele, você deixou de estudar...  

P3 C1(46): Foi... 

P(47): E a sua mãe? Como ele se colocou diante disso? 

P3 C1(48): Ela num... Dizia nada ... Ela era dona de casa... só. 

 

No discurso abaixo outro participante se coloca com relação a importância da presença e 

do incentivo da família para um melhor desenvolvimento nos estudos: 

 

P (358): Houve alguma coisa que faltou... que poderia ter sido feita diferente? 

P1 C1(358 a 360): Eu acho que... a presença, né? Do pai... também... seria... teria sido 

bom. Mas... a minha mãe... fez o papel muito bem... de mãe e de pai. 

P(361): Seu pai... deixou... de conviver com você, você tinha quantos anos? 

P1 C1(362): Eu era novinho... nem me...  

P(363): Nem se lembra... 

P1 C1(364): Nem lembro [...] 

P(371 a 372): Como é que você sente que seu pai poderia ter ajudado mais assim... 

você a... a desenvolver... a crescer? 

P1 C1(373 a 375): Ele ter aí... mais ajudado... a minha mãe, né? Financeiramente... e 

a presença também... Mesmo separado... ter a presença dele também... que não tinha. 

 

Pode-se inferir a partir das entrevistas acima que a família tem uma importante função social 

e também de suporte à vida dos sujeitos. A presença ativa das figuras maternas e/ou paternas 

ao longo do desenvolvimento infantil e na adolescência, notadamente no que tange à educação, 

apresenta-se como um fator de grande influência no grau de investimento dos sujeitos nos 

estudos, o que consequentemente impacta na forma que esses sujeitos se inserem no mercado 

de trabalho. Nota-se que os sujeitos que não foram assessorados por suas famílias no sentido 

de se manterem ativos enquanto estudantes, findaram interrompendo os estudos por um certo 

período na infância ou adolescência. Observou-se ainda que a interrupção precoce dos estudos 

levou os participantes a vivenciar maiores dificuldades em suas vidas laborais, como a 

investidura em ofícios de remuneração mais precária ou ainda a profissionalização e entrada 

mais tardia no mercado de trabalho. Essa análise do discurso dos participantes não pretende 

culpabilizar os sujeitos pelas dificuldades enfrentadas a partir de suas escolhas, mas sim de 
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apontar a importância da família e do processo de educação e desenvolvimento social a partir 

de uma perspectiva que considera que o desenvolvimento psicológico se dá a partir do pessoal-

subjetivo, do interpessoal, do transpessoal e do histórico-institucional-impessoal (Vygotski, 

2014). 

Em determinados momentos as entrevistas também suscitaram reflexões e emoções nos 

participantes, contribuindo para que os mesmos pudessem se ouvir e avaliar o momento que 

estavam vivenciando, conforme é possível verificar no enunciado abaixo: 

 

P (357 a 358): Você sente que de alguma forma o fato de você estar desempregada a 

esse tempo todo... Mexe com você? 

P2 C2 (359 a 367): Mexe... Porque eu acho assim, que quanto mais tempo você está 

desempregada, mais difícil fica... Aí... [suspiro] Eu não sei como vai ser o próximo 

semestre, e eu acho que eu... prefiro nem pensar como vai ser [risos]... Vai ser assim... 

Vivendo um dia de cada vez, o dia que der, vai dando... Se chegar um momento... Porque 

assim, como eu moro distante da rodoviária eu não tenho como vir de ônibus, porque 

eu chegaria de meia noite. Por aqui ser muito perigoso, então eu pago o carro, que ele 

deixa em casa. Então... Se eu vir que o próximo semestre, eu não vou ter como pagar o 

carro, então eu vou tentar pelo menos colocar pra de manhã [a faculdade]. Mudaria o 

curso pra de manhã, pra... tipo, trancar ser o último, o último recurso mesmo... 

P (368): O que é que você sente quando você fala isso? 

P2 C2 (369 a 378): [Pausa de cinco segundos] Sei lá... [risos] Eu não sei nem o que 

dizer... Mas esse semestre também, assim... pra ir ajudando em algumas coisas, eu 

comecei a vender janta na sala também, eu levo doces e janta pras meninas, então 

assim, é o que me ajudado também, e se for necessário eu continuar o próximo semestre 

eu continuo, pra ser... a última... Realmente a última opção... Então, vai indo... A gente 

também tem o namorado da minha mãe... Ela... ele ajuda bastante ela... Então, assim, 

a gente... dá pra ir se virando, entendeu? Eu disse: nem que eu coma uma vez no dia, 

mas a faculdade é o principal [risos]. Porque a minha filha tem as despesas, mas o pai 

dela paga. Então, sendo eu... eu acho assim, tem outras coisas mais importantes [a 

participante se emociona e chora]. 

P (379): Respira um pouquinho, não é fácil falar nessas coisas.... 

P2 C2 (380): Não, não é fácil... 

 P (381): Qual é o sentimento que vem pra você agora quando você vai observando 

 tudo isso? 

 P2 C2 (382): Eu acho que... Eu nunca tinha pensando... Pra colocar tudo junto 

 mesmo... (Choro) 
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Portanto, evidencia-se que a reflexão clínica sobre as vivências do desemprego de longa 

duração apresentou-se como uma possível ação interventiva de suporte psicológico aos sujeitos 

desempregados, possibilitando a eles a ampliação de consciência sobre suas escolhas, emoções 

e afetos. 

Diante de todo o material que emerge com a análise qualitativa das entrevistas clínicas, 

pode-se afirmar que essa etapa da pesquisa alcança o seu objetivo de agregar novos aspectos à 

interpretação que emergiu das análises descritiva uni e multidimensionais. Portanto, foi possível 

aprofundar na compreensão das análises unidimensionais do estudo, que por vezes, ao serem 

vistas singularmente, não dão conta de transmitir as peculiaridades do fenômeno em sua riqueza 

de facetas e detalhes. Ademais, foi possível obter uma releitura e aprofundamento da 

interpretação da cisão dos clusters, demarcando com maior clareza os aspectos que os 

distinguiram de fato e identificando os aspectos que os aproximaram por similaridade.  

A próxima seção se destinará à interlocução de ambas as análises com o referencial teórico, 

retomando os objetivos centrais do estudo, bem como as reflexões sobre os possíveis 

desdobramentos da pesquisa.  
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5. Considerações Finais 

 

O objetivo geral da pesquisa realizada, conforme já aludido anteriormente,  foi ampliar a 

compreensão da vivência individual de desemprego a partir da mobilização do conceito teórico 

de poder de agir, fazendo-o portanto extrapolar seu contexto original de uso, voltado para a 

identificação de obstáculos ao poder de agir de trabalhadores no exercício de sua atividade 

laboral, para o contexto de compreensão e explicação clínica do indivíduo em situação de 

desemprego, notadamente os desempregados de longa duração. 

Partindo dessa perspectiva, pode-se dizer que o desenvolvimento do estudo trouxe algumas 

reflexões que confirmaram a pertinência da mobilização teórica acima aludida para a 

compreensão  das vivências do desemprego de longa duração. Tal aproximação entre operador 

teórico-analítico e fenômeno em estudo não pode ser assimilado a uma relação direta entre o 

poder de agir e a condição de desempregado, mas na direção de instrumentalização conceitual 

para a compreensão do desemprego em termos de obstáculos psicológicos relacionados ao 

poder de agir diante de circunstâncias estruturais, mas também culturais e individuais, tendo 

em vista a relação dialética existente entre as duas últimas. 

A pesquisa partiu do levantamento descritivo de aspectos sociodemográficos da população 

em foco, que foram relacionados às vivências do desemprego pelos sujeitos participantes. Foi 

estabelecido  levantamento sociodemográfico dos sujeitos desempregados em Macaíba, região 

metropolitana do município de Natal, Rio Grande do Norte. Esta etapa permitiu aprofundar o 

conhecimento do perfil sociodemográfico dos sujeitos participantes,  indivíduos na condição de 

desemprego de longa duração na região. Tal levantamento partiu das respostas obtidas para 

questionário que propiciou a identificação de aspectos tais como o gênero predominantemente 

inserido nessa condição, a qualificação profissional e a assistência social percebida pelos 

participantes. Ademais, houve uma importante contribuição para a compreensão de aspectos de 
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cunho subjetivo-pessoal, como o levantamento do interesse em retornar ou não ao mercado de 

trabalho de trabalho formal. 

  A análise descritiva multidimensional de tipo clusterização  apontou a existência de dois 

grupos distintos na amostra estudada, sendo esses essencialmente diferenciados por sujeitos de 

perfil mais ativo e mais passivo diante da condição de desemprego. A partir de tal diferenciação, 

foram estabelecidos os participantes para a etapa qualitativa, oriundos de cada um dos dois 

grupos identificados, articulando-se as duas etapas da pesquisa.  

  A etapa clínico-interpretativa da pesquisa  baseou-se em entrevista clínica aberta com o 

intuito de aprofundar a compreensão dos aspectos relacionados à vivência de desemprego dos 

sujeitos participantes, investigando a narrativa pessoal abarcando aspectos da vida familiar, 

social e profissional dos mesmos.  

  As entrevistas clínicas suscitaram impedimentos de caráter estrutural, cultural e 

individual que serviram como via de ampliação da compreensão da vivência dos sujeitos e da 

reflexão sobre estratégias de suporte, bem como sugestões para novos estudos e pesquisas sobre 

a temática. 

  Conforme informado ao longo do estudo, o interesse principal deste residiu na 

compreensão das questões subjetivas inerentes aos sujeitos que vivenciam a experiência do 

desemprego de longa duração. Enfatiza-se aqui que as conclusões acima não implicam em 

ignorar o papel do contexto econômico e social no qual esses sujeitos estão inseridos, e que 

obviamente  contribui para a ocorrência e permanência na condição de desemprego. Percebeu-

se claramente que a vulnerabilidade social à qual vários desses sujeitos estão expostos torna o 

retorno ao mercado de trabalho muito mais difícil. Tanto os participantes da pesquisa quanto os 

servidores da secretaria onde ocorreu a pesquisa apontaram diversas questões estruturais que 

dificultam o retorno ao emprego formal: 1) a dificuldade de locomoção do trabalho para casa, 
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tendo em vista que o transporte público na região de Macaíba só funciona até às 21:309 da noite, 

dificultando a possibilidade de retornar para suas residências no período noturno quando o 

trabalho ou até mesmo o estudo assim exigem; 2) poucas oportunidades de emprego formal na 

região de Macaíba, fazendo com que muitos tenham que buscar trabalho em outros municípios, 

fator esse que dificulta a obtenção de vagas de emprego, tendo em vista que os trabalhadores 

que residem nesses outros municípios sempre têm prioridade na contratação em razão de 

residirem próximo ao local trabalho e do custo mais reduzido de suas passagens de transporte 

público; 3) elevados índices de violência urbana, o que faz com que os cidadãos fiquem 

receosos em aceitar postos de trabalho que encerrem suas atividades após às 18h;  4) poucas 

possibilidades de formação e capacitação profissional na região, que apesar de ser um polo 

industrial não conta com a presença de um SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) e possui uma única faculdade em funcionamento, sendo ofertado apenas o curso de 

pedagogia no período noturno; 5) ausência de recursos pessoais próprios e de suporte do Estado 

para investir em cursos profissionalizantes em suas áreas  de interesse. Assim sendo, percebe-

se a clara necessidade de políticas públicas que ofereçam um maior suporte à população e aos 

trabalhadores no retorno ao mercado de trabalho. As garantias constitucionais de ir e vir e de 

acesso à educação precisam ser levadas em conta pela prefeitura e estado local, pois não poder 

garantir condições básicas de subsistência de si próprio e da família são fatores que podem 

inclusive contribuir diretamente para a entrada de sujeitos desta comunidade no mundo do 

crime. Ademais, conforme mencionado anteriormente, já existem leis, diretrizes e planos de 

ação implementados pelo governo federal a fim de garantir a assistência social daqueles que se 

encontram em situação mais vulnerável. Um melhor aproveitamento do Plano Brasil Sem 

                                                             
9 De acordo com o site da empresa de ônibus responsável pela linha que serve a comunidade foco do presente 
estudo, o último horário de oferta de transporte público seria 22:20hs. Contudo, segundo os servidores da 
SEMTAS e os próprios participantes da pesquisa, esse último horário não costuma ser respeitado, recuando-se 
para o penúltimo horário de saída às 21:30. 
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Miséria, em seu eixo denominado Inclusão Produtiva, seria uma das formas de se viabilizar 

melhorias de suporte à população. Este eixo se propõe a articular com os estados e prefeituras 

ações e programas que favoreçam a inserção ao mundo do trabalho, seja por meio do emprego 

formal, do empreendedorismo ou através de suporte a empreendimentos da economia solidária. 

Para que isso aconteça, o governo federal dispõe de orçamento que os estados, e principalmente 

os municípios podem e devem solicitar, gerir e utilizar para a implementação das ações. A 

pesquisadora pôde acompanhar e observar de perto o empenho dos servidores da SEMTAS 

local em fazer com que isso se concretizasse. Contudo, a burocracia e morosidade do serviço 

público, bem como a dificuldade de articulação e comunicação com as instâncias superiores 

para se transmitir as necessidades básicas de estrutura e orçamento a fim de atender as propostas 

do governo federal, dificultavam a realização de ações mais efetivas. As normas e plano de ação 

são muito bem estruturados, pensados e planejados, todavia ainda há um abismo considerável 

entre o que é proposto no papel e o que é posto em prática. 

  Houve uma questão extremamente relevante e ao mesmo tempo complexa levantada 

pelo estudo. Há uma configuração social e cultural que parece ser uma via inescapável de 

compreensão dos impedimentos, notadamente das mulheres, inseridas nesse contexto. Além da 

pesquisa ter apresentado um alto índice de desocupação do sexo feminino, o cluster 2, 

representado por sujeitos que tinham um menor interesse em retornar ao mercado de trabalho, 

foi exclusivamente feminino. Ao avançar nas análises qualitativas, ficou claro que as 

configurações familiares do entorno pesquisado adotam predominantemente o modelo familiar 

no qual o homem é tido como o provedor do lar, e a mulher como cuidadora dos afazeres 

domésticos e da rotina da família. Essa configuração vai de encontro ao que é proposto pela 

sociedade contemporânea, que valoriza a centralidade do trabalho, e pelos movimentos 

feministas de emancipação da mulher do lugar de subserviência. Ou seja, aparentemente para 

essas mulheres há duas vozes sociais em vigor, uma que diz: “Vá, estude, trabalhe, seja 
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independente e cresça enquanto profissional!” enquanto outra brada: “Fique em casa, cuide de 

seus filhos e marido, pois esse é o seu papel!”. O antagonismo e força dessas duas vozes se 

revela em muitos momentos como angústia entre as participantes, que desejam ocupar os dois 

espaços sociais, mas por muitas vezes se sentem impedidas de fazê-lo pelas mais diversas 

circunstâncias que perpassam por seus aspectos subjetivos e culturais. Sendo assim, é possível 

ver nitidamente o reflexo deste paradoxo na forma como as participantes da pesquisa enfrentam 

o desemprego, vivenciando a condição com frustração e com uma certa dose de resignação, 

visto que percebem e aceitam a força de seus lugares enquanto “cuidadoras da família” na 

sociedade. Esses apontamentos sugerem o quanto o recurso interno representado pelo poder de 

agir guarda relação com aspectos da cultura, como as questões de gênero.  A perspectiva da 

psicologia histórico-cultural, à qual se filia a proposta da Clínica da Atividade, estabelece a 

conexão dialética de aspectos vinculados à subjetividade e aspectos vinculados ao contexto 

sociocultural circunjacente, em regime de co-gênese: não se trata aqui de um indivíduo 

circunscrito em si mesmo, que “interage” com outros indivíduos e com o “contexto cultural” 

mais amplo, conforme aludido criticamente por Ivana Markovà em sua crítica a certa 

perspectiva de interacionismo “ingênuo” ou superficial em psicologia (cf. Markovà, 2006). 

Trata-se antes de interação em que o indivíduo se constitui a partir do social, ao mesmo tempo 

que se especifica em sua singularidade em função de sua biografia pessoal, suas emoções e 

vivências (perezhivanie), o que permitirá inclusive que ele enriqueça o contexto social em que 

se insere. Todo esse processo, enfatizamos aqui, não pode ser concebido em termos de 

causalidade linear tradicional, mas em regime de cogênese dialética (cf Vygotski, 2014). É 

nesse contexto de teorização mais amplo que se pretendeu compreender esse achado que 

especifica o drama pessoal da gestão do poder de agir das mulheres desempregadas de Macaíba 

(RN).   
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  Outro aspecto de inegável importância trazido pelos resultados da pesquisa diz respeito 

à inserção do sujeito desempregado no trabalho informal. Tanto os dados obtidos na fase 

quantitativa quanto qualitativa apontaram que uma boa parte dos participantes desempregados 

não estavam totalmente “desocupados”. Essa aliás é uma faceta importante do contexto cultural 

especificamente brasileiro no que diz respeito à abordagem do desemprego, aspecto a ser  

levado em conta quando se comparam dados brasileiros e dados oriundos de outros contextos 

culturais-nacionais. Os dados dessa pesquisa corroboram dados oriundos de outros estudos 

(Alves & Garcia, 2002; Guimarães, 2002; Pereira Xavier & Da Rocha Falcão, 2015; Sato & 

Schmidt, 2004), que demonstram que o trabalho informal vem pouco a pouco ganhando mais 

espaço e assumindo novas configurações no contexto sociocultural das atividades laborais no 

Brasil. Entre os participantes deste estudo, a modalidade eventual de trabalho informal, 

chamada de “bico” ou “viração” pelos próprios sujeitos, foi a que se apresentou mais frequente. 

Tal fator denota a vulnerabilidade social dos participantes, e também aponta para a dificuldade 

se caracterizar, em estudos com participantes brasileiros, quem é de fato o trabalhador 

desempregado e o que é de fato a condição de “desempregado”. Ademais, conforme apontado 

no referencial teórico, muitos desses trabalhadores nem mesmo aparecem nas estatísticas do 

IBGE, pois uma parcela deles poderá ser considerada como “ocupada” por terem exercido 

algum tipo de atividade recentemente, mesmo não recebendo remuneração em dinheiro, 

enquanto outra parte poderá ser considerada como “fora da força de trabalho” simplesmente 

por não ter ido em busca de trabalho formal nos últimos 30 dias da semana de referência da 

pesquisa. A complexidade em caracterizar e quantificar quem são as pessoas que necessitam de 

assistência e o tipo de assistência de que precisam, certamente trazem mais obstáculos para 

implementação de ações que sejam mais precisas. Se a seguridade social já tem sido dificultada 

para os trabalhadores que estão formalizados, o que dizer daqueles que trabalham na 

informalidade?   
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  Para além dos aspectos estruturais, e retomando as reflexões sobre os impedimentos, 

verifica-se que os participantes da pesquisa não se encontram apáticos diante do desemprego, 

o que parece sugerido pela análise descritiva multidimensional da primeira fase da análise de 

dados aqui apresentada (caracterização do cluster 2); o que ocorre é de fato o contrário disso: 

verifica-se uma grande inquietação diante dos impedimentos à retomada do emprego formal, o 

que faz com que os indivíduos desempregados ouvidos busquem qualquer forma que seja de 

garantir a sua subsistência. Nesse sentido é válido retomar que para Clot (2010) toda forma de 

impedimento da atividade ou do trabalho tem efeito sobre a energia vital do sujeito, com 

possibilidade de esvaziamento subjetivo. Concluímos, portanto, que os participantes deste 

estudo, apesar do longo tempo de desemprego, sofrem com restrições ao poder de agir no que 

diz respeito à retomada do emprego formal, mas tal comprometimento não pode ser assimilado 

a uma visão individualista de “imobilidade depressiva” ou algo do gênero – trata-se, 

enfatizamos mais uma vez, de abordagem que se pretende inserida em perspectiva histórico-

cultural do funcionamento psicológico humano. Isso não impede constatar que muitos acabam 

tendo que se submeter a atividades laborais de caráter precário, que por vezes os colocam em 

situação de humilhação e sofrimento psíquico. O pólo subjetivo reflete, intensifica e dá colorido 

emocional ao pólo sociocultural. Aparentemente, a redução do poder de agir desses 

trabalhadores reside então na dificuldade em retornar ao trabalho formal, acrescida da 

impossibilidade de se ter uma atividade que apresente satisfação e desenvolvimento pessoal e 

profissional, pois como diz Clot (2010), não basta apenas trabalhar, afinal, para que a atividade 

seja sinônimo de saúde e desenvolvimento pessoal é preciso que a vivência pessoal de atividade 

laboral tenha sentido para o sujeito que a executa, e lhe possibilite a experiência interna de 

“trabalho bem feito” (métier bien fait – cf. Clot, 2010). A perda de sentido da atividade de 

trabalho tem igualmente  relação com poder de agir diminuído (cf. Clot & Gollac, 2014).  
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  Os dados que foram levantados na fase quantitativa da pesquisa referentes aos efeitos 

físicos e psicológicos do desemprego não apresentaram evidências de intenso sofrimento 

psíquico conforme esperado, tendo em vista outros estudos no Brasil e em outros países acerca 

das vivências pessoais da condição de desemprego. Tal achado leva a crer que a inserção no 

trabalho informal vem se constituindo em estratégia de mitigação da vivência de marginalidade 

e mal-estar subjetivo usualmente associados ao desemprego de longa duração. De acordo com 

Clot (2010), um aspecto importante a não perder de vista diz respeito ao empenho do sujeito 

em  trabalhar e não poder; nesse contexto, a inserção na informalidade poderia se configurar 

como saída disponível para o mal-estar vivenciado. Sugere-se, contudo, que estudos sejam 

desenvolvidos com enfoque na configuração do trabalho informal enquanto estratégia para lidar 

com os impedimentos inerentes ao desemprego, para que se possa aprofundar na compreensão 

do que foi aludido. 

  A pesquisa também se propôs a incitar a reflexão sobre estratégias diferenciadas de 

suporte ao trabalhador em situação de desemprego de longa duração. Além dos aspectos 

estruturais e sociais de apoio que já foram apresentados acima, percebeu-se a importância e o 

impacto que a escuta terapêutica da etapa clínica trouxe aos participantes, auxiliando os mesmos 

a repensar suas histórias e escolhas e abrindo um campo para que os sujeitos pudessem partilhar 

um pouco de suas angústias. Atualmente esse trabalho não é desenvolvido pela SEMTAS, 

contudo verifica-se que seria de grande relevância a inserção da escuta individual ou até mesmo 

do estabelecimento de grupos de apoio aos sujeitos que vivenciam tal condição. O suporte 

psicológico especializado poderia servir como via de reestabelecimento da energia vital dos 

sujeitos, auxiliando-os a reestabelecer o seu poder de agir a partir da tomada de consciência da 

sua condição e das suas potencialidades. Em um de seus artigos, Clot (2010, p.228) apresenta 

um trabalho desenvolvido na França com associações de desempregados: 
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 Nós estudamos justamente, junto com esses desempregados e as associações de desempregados, 

como desenvolver a sua ação. E eu penso que é precisamente porque tínhamos pessoas que 

transformavam a sua situação em ação que pudemos compreender alguma coisa sobre 

psicopatologia do desemprego, e sobre a atividade diminuída que evoquei ainda pouco, porque 

para chegar a dizer coisas assim, a se dizer coisas assim e compartilhá-las, é necessário já ter 

levantado a cabeça, é necessário desde já ter uma situação em que se renunciou à passividade e 

se tenta transformar essa passividade em ação. Dizer essas coisas, de uma intimidade incrível, 

“Eu estou cansado de nada fazer”, como isso é difícil de dizer; se vocês dizem isso assim, a 

primeira vez nos faz rir, mas isso é profundamente verdadeiro. É profundamente perigoso não 

fazer nada, não poder participar do trabalho coletivo e da história comum. Acho que 

conseguimos traçar um caminho até essa intimidade subjetiva e mental dos desempregados, 

porque trabalhamos com desempregados que agiam contra o desemprego, que no fundo não 

faziam do desemprego um drama pessoal, mas que lutavam contra o desemprego, o qual era 

percebido como injustiça. 

 

  Entende-se que a ponderação acima  alude ao resgate e ampliação do poder de agir, 

partindo do individual para o coletivo, e do coletivo para o individual (em cogênese), com a 

oferta de auxílio aos sujeitos no sentido de que eles recuperem ou ampliem sua condição de 

protagonistas de suas próprias  histórias, o que significa simultaneamente protagonismo social, 

de militância por seus direitos individuais, sociais e políticos. 

  Por fim, o estudo desenvolvido pôde identificar com muita clareza que as vivências do 

desemprego de longa duração de cunho subjetivo-pessoal-historico-cultural, estabelecem 

dialética constante com os aspectos interpessoal, transpessoal e histórico-institucional-

impessoal. Isso significa dizer que para a compreensão mais ampla de qualquer tipo de 

desemprego, bem como das vivências dos sujeitos, é preciso compreender o sujeito enquanto 

um ser social, histórico, cultural, sendo este sempre dinâmico e estando em constante 

movimento e interação de cogênese com seu entorno, modificando-o e sendo modificado por 

este. Sendo assim, pode-se dizer que a forma que cada participante da pesquisa vivencia sua 

condição é impregnada por sua subjetividade, pelas suas relações interpessoais e pela história, 

cultura e contexto social no qual está inserido. Observou-se ao longo do estudo que poucas 

pesquisas levaram em consideração essa dialética, e que muito do que é pesquisado sobre os 
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sujeitos desempregados nos dias de hoje costuma levar em maior consideração ora os aspectos 

estruturais, ora aspectos individuais, sem fazer a articulação de todos os fatores mencionados 

acima. Portanto, consideramos que a contribuição mais ampla do presente esforço de pesquisa 

diz respeito à ênfase num paradigma epistemológico, teórico e metodológico em psicologia do 

trabalho (mas de fato na Psicologia como um todo) que leve em conta a natureza subjetiva e 

trans-subjetiva do fenômeno humano em estudo. Acreditamos que somente essa abordagem 

permitirá  a consideração de aspectos multifacetados do desemprego e a implementação de 

estratégias de suporte integrado que tragam resultados efetivos e façam sentido para os sujeitos 

nessa condição, e em luta para superá-la. 
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Apêndices 

 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

1. Por que razão você acha que continua desempregado? 

 

2.  O que acredita que você próprio(a) poderia fazer para conseguir se reempregar? 

 

3. Há quanto tempo você está desempregado(a)? 

(  ) Menos de um mês   (  ) Entre 1 e 3 meses  (  ) Entre 4 e 6 meses  

(  ) Entre 7 meses e 12 meses  (  ) Há mais de um ano  

4. Você está em busca de um emprego formal (de carteira assinada)? 

(  ) Sim         (  )Não 

Por quê?  

5. Você exerce alguma atividade remunerada apesar de estar desempregado? 

(  )Sim (  )Não   

Caso sim, qual? 

6.Você possui experiência profissional com carteira assinada? (  )Sim   (  )Não 

Caso sim, quantos tempo possui de experiência profissional? 

(   ) Menos de um mês  (  )1 a 3 meses  (  ) 4 meses a 11 meses  

(  ) 1 a 2 anos     (  )3 anos ou mais 
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7. Você possui experiência profissional informal (sem carteira assinada)?  

(  )Sim (  )Não 

Caso sim, quanto tempo possui de experiência profissional? 

(   ) Menos de um mês   (  )1 a 3 meses  (  ) 4 meses a 11 meses  

(  ) 1 a 2 anos    (  )3 anos ou mais 

8. Você possui algum curso de capacitação profissional?(  )Sim (  )Não 

Caso sim, qual/quais? 

9. Marque SIM ou NÃO para cada uma das perguntas abaixo: 

9.1.  – Você considera que dorme mal? (  ) sim ( ) não 

9.2. - Tem má digestão? (  ) sim ( ) não 

9.3 - Tem falta de apetite? (  ) sim (  ) não 

9.4. Tem tremores nas mãos? (  ) sim ( ) não 

9.5. Assusta-se com facilidade? (  ) sim ( ) não 

9.6 Você se cansa com facilidade? (  ) sim ( ) não 

9.7.Sente-se cansado(a) o tempo todo? ( ) sim ( ) não 

9.8. Tem se sentido triste ultimamente? ( ) sim ( ) não 

9.9. Tem chorado mais do que de costume? ( ) sim ( ) não 

9.10. Tem dores de cabeça frequentemente? ( ) sim ( ) não 

9.11. Tem tido ideia de acabar com a vida? ( ) sim ( ) não 

9.12. Tem dificuldade para tomar decisões? ( ) sim ( ) não 

9.13. Tem perdido o interesse pelas coisas? ( ) sim ( ) não 
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9.14. Tem dificuldade de pensar com clareza? ( ) sim ( ) não 

9.15. Você se sente pessoa inútil em sua vida? ( ) sim ( ) não 

9.16 Tem sensações desagradáveis no estômago? ( ) sim ( ) não 

9.17. Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)? ( ) sim ( ) não 

9.18. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? ( ) sim ( ) não 

9.19. Sua atividade diária lhe causa sofrimento? ( ) sim ( ) não 

9.20. Encontra dificuldade de realizar, com satisfação, suas tarefas diárias? (  )sim  (  )não 

10. Como você avalia seu estado de saúde geral atualmente [marque com um “x” o número sob a 

alternativa que melhor descreve seu estado de saúde atual: 

Gravemente 

doente 

Doente Nem doente e nem 

saudável 

Saudável Muito saudável 

[1] [2] [3] [4] [5] 

 

11. Como você se sente atualmente? Marque com um “x” o número sob a alternativa que melhor 

descreve seu estado de ânimo atual: 

Muito infeliz e 

sem ânimo na 

vida 

Chateado mas 

tocando a vida 

Nem feliz e nem 

infeliz 

Feliz e satisfeito Muito feliz e muito 

satisfeito 

[1] [2] [3] [4] [5] 

 

12. O que você costuma fazer em suas horas de lazer? 

(  ) Ir à igreja  (  ) Praticar esportes  (  ) Ir à praia  (  ) Ficar com a família  
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(  ) Outros Ir a academia 

DADOS PESSOAIS: 

Nome:  

Telefone para contato:  

Endereço:  

(  ) Área urbana  (  ) Área Rural    

Sexo: (  )Masculino (  )Feminino                                                                      

Idade:  

Profissão: 

Estado Civil:  

Possui filhos: (  )Não (  )Sim  Quantos?_____________________________ 

Escolaridade: 

(  )Ensino Fundamental Incompleto (  )Ensino Fundamental Completo       

(  )Ensino Médio Incompleto  (  )Ensino Médio Completo  

(  )Ensino Superior Incompleto              (   )Ensino Superior Completo  

(  )Outro. Qual?_________________________ 

Renda familiar mensal: 

(   )Menos de um salário mínimo (  )1 salário mínimo      

(  ) 2 a 3 salários mínimos  (  )Acima de 4 salários 

Reside com outras pessoas? ( ) Sim (   )Não 
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Caso sim, com quantas pessoas?  

Destas, quantas contribuem para a renda familiar?  

Recebe algum benefício ou auxílio financeiro do Estado: 

(  )Sim                  (  )Não 

Caso sim, qual? 

(  ) Bolsa família R$ _______ (  )Pronatec R$_______ (   ) Outro R$_________ 
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APÊNDICE B 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Desemprego e poder de agir do indivíduo, que é parte 

da dissertação de mestrado em Psicologia pela UFRN e tem como pesquisadora responsável Maíra Trajano Costa 

Xavier, sob a coordenação do professor Jorge Tarcísio da Rocha Falcão. 

Esta pesquisa pretende compreender os efeitos psicológicos do desemprego e de eventuais aspectos 

psicológicos que possam contribuir para a explicação da condição de desempregado.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o interesse em identificar se conceito do poder de agir da 

Clínica da Atividade é um caminho para a compreensão clínica da condição de sofrimento dos indivíduos 

desempregados. Caso você decida participar, você deverá ser submetido a um ou mais dos procedimentos 

descritos a seguir, dependendo estritamente do seu interesse, disponibilidade e autorização: 

1) responder a uma entrevista estruturada, sendo assegurado a você o direito de se recusar a responder 

qualquer pergunta que lhe traga constrangimento; 

2) responder a entrevista a ser gravada, a qual fornecerá informações adicionais sobre a sua vida 

profissional, prevendo-se para isso sessões de aproximadamente 60 minutos cada, podendo chegar 

a uma duração total de aproximadamente quatro horas. 

3) Selecionar, juntamente com a pesquisadora, os momentos que julgar mais relevantes do material 

registrado na etapa anterior da entrevista, sendo esta etapa também gravada, com a duração total 

prevista para aproximadamente quatro horas. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto psicológico ao conversar sobre sua condição de desempregado, o qual 

será minimizado através do acolhimento do entrevistador e você terá como benefício um suporte psicológico para 

reflexão sobre sua atual condição. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a 

assistência gratuita que será prestada através de apoio psicológico realizado pela pesquisadora responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Maíra Trajano Costa 

Xavier, 84 – 99339593. 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

– Maíra Trajano Costa Xavier. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisaDesemprego e poder de agir do indivíduo, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Macaíba,_______ de _____________________________ de 2015. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Como pesquisador responsável pelo estudo Desemprego e poder de agir do indivíduo, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta 

as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Macaíba,________ de _____________________ de 2015. 

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

Eu,________________________________________________________________, 

AUTORIZO a mestranda Maíra Trajano Costa Xavier e o Prof. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão, 

orientador da pesquisa intitulada: Desemprego e poder de agir do indivíduoa fixar, armazenar e exibir 

a minha imagem por meio de vídeo com o fim específico de inseri-la nas informações que serão geradas 

na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 

estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Maíra Trajano Costa Xavier, assegurou-me que os dados serão 

armazenados em arquivos digitais, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão 

destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal,_____de______________________ 2015.                                                        . 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 


