
APRESENTAÇÃO 

 
O Programa Banco Social de Serviços em Psicologia tem sido um dos projetos 

mais fortes e consensuais dos psicólogos brasileiros, pois representa a possibilidade de 

reforçar a presença social da Psicologia por meio da ampliação de seu espaço nas políticas 

públicas. Os psicólogos vêm, desde os anos 70, construindo um lugar importante na 

construção e execução das políticas e, com isto, vêm garantindo o atendimento às 

necessidades da população e o respeito aos direitos sociais. 

Com certeza, ainda há muito o quê conquistar, mas, temos desenvolvido 

competências importantes que nos permitem uma significativa contribuição profissional.  

O compromisso que os psicólogos mantêm, hoje, com a sociedade brasileira é 

novo e pode ser tomado como um re-direcionamento da profissão. Se tradicionalmente nosso 

compromisso foi com os interesses das elites, hoje, podemos perceber uma outra configuração 

social da Psicologia como profissão: temos apresentado à sociedade alternativas de ação e 

contribuições que caminham na direção da transformação social e da construção de condições 

dignas de vida.   

Com certeza, ainda há muito o quê desenvolver e rever em nossas teorias e em 

nossas práticas, mas os psicólogos sabem em qual direção querem caminhar.  

Foi com a intenção de colaborar com estas buscas e projetos que os Conselhos de 

Psicologia construíram e desenvolveram o Banco Social de Serviços em Psicologia. De maio 

de 2003, quando foi lançado a agosto de 2005, quando está sendo encerrado, o Banco 

permitiu uma experiência arrojada para a categoria dos psicólogos. Práticas disponíveis na 

profissão foram apresentadas à sociedade e ao Estado para serem postas em execução, por um 

conjunto de psicólogos militantes do projeto do “compromisso social da Psicologia”. Durante 

dois anos, a experiência de participação no desenvolvimento de políticas públicas em seis 

áreas sociais foi realizada e seus resultados são excelentes.  

Pudemos apresentar à sociedade e ao Estado, práticas profissionais que têm estado 

pouco visíveis na sociedade brasileira; realizamos a experiência da participação em políticas 

que visam melhorar as condições de vida em nosso país; abrimos novos canais de negociação 

com o Estado sobre as demarcações e possibilidades da profissão do psicólogo; fortalecemos 

a presença dos psicólogos na construção de políticas públicas e contribuímos na busca de 

alternativas para os problemas sociais brasileiros a partir de nossa profissão. Sem dúvida, ao 



encerrarmos o Banco Social de Serviços em Psicologia deixaremos a nossa profissão em um 

outro lugar social.  

Muitos participaram deste empreendimento: foram parceiros nos órgãos públicos 

que nos abriram a porta e acreditaram no projeto do Banco Social; foram psicólogos que 

dedicaram parte de seu tempo profissional e/ou de seu descanso para esta experiência 

inovadora; foram conselheiros e funcionários dos Conselhos de Psicologia e do Banco Social 

que ajudaram, com seus trabalhos, a desenvolver e tornar realidade o projeto; foram usuários 

dos serviços que acolheram nossa oferta e nos ajudaram a avaliar a importância e necessidade 

social de nossa profissão. Muitos assistiram à experiência, com posturas críticas, às vezes 

descrentes ou com esperança e entusiasmo; mas, ninguém deixou de se apresentar de alguma 

forma nessa construção histórica. Sem dúvida, o Banco Social de Serviços em Psicologia é 

um marco importante na construção de um novo compromisso social de nossa profissão, pois 

expressa o projeto que nossa categoria tem para a Psicologia Brasileira: queremos, como 

profissionais, estar na sociedade de modo a colocar nosso saber e nosso fazer profissional à 

disposição do projeto de construção de um mundo melhor.  

Nossos agradecimentos e segue o relatório desta experiência, que esperamos possa 

servir para que gestores públicos ajustem suas expectativas em relação à Psicologia, 

formadores possam utilizar como base para o debate da formação, psicólogos possam ter 

como uma referência para o desenvolvimento de sua qualificação profissional e a sociedade 

possa receber como testemunho de nosso compromisso com as urgências da sociedade 

brasileira. 

 

Brasil, 27 de agosto de 2005. 

 

Ana Mercês Bahia Bock 

Presidente do Conselho Federal de Psicologia 
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Juazeiro a Salvador, 

prá que coubesse o nome de quem merecesse, homem, mulher e  menino, 
   que é tudo trabalhador. 

(R.M.Santos e Walter Marques)



 

I. PROGRAMA “BANCO SOCIAL DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA” 
 

1. Contexto Social 

No Brasil, historicamente, a maior parte da população está submetida a processos 

de alienação cultural e educacional, excluída do acesso a bens e serviços que a sociedade atual 

pode oferecer aos seus cidadãos. Chega a ocorrer degradação do próprio sentido do que seja 

efetivamente viver como um ser humano. Neste contexto são efetivamente cidadãos aqueles 

que possuem renda suficiente para adquirir esses bens e serviços. Há diferentes grupos nesta 

situação de não cidadania, dentre os quais podem ser citadas as pessoas sem condições de 

manutenção econômica de sua vida, os adolescentes que estão cumprindo medidas 

socioeducativas, os portadores de transtorno mental (por exemplo, os portadores de 

esquizofrenia e outros transtornos psicóticos), os egressos do sistema penitenciário, a grande 

parcela de crianças que passa pelas escolas sem aprender a ler ou escrever etc. 

O Banco Social de Serviços em Psicologia, com o intuito de colaborar com a 

modificação deste cenário adverso e colaborar com o aperfeiçoamento e fortalecimento de 

políticas públicas nas áreas de geração de renda; atenção à crianças e adolescentes em 

situação de risco social; saúde mental e desinstitucionalização psiquiátrica; segurança pública 

e políticas de reinserção social de encarcerados; processos de aprendizagem e escolarização; 

e, políticas públicas de comunicação social de controle da mídia e fortalecimento da 

cidadania; buscou utilizar recursos e práticas psicológicas e, quando necessário, construir 

novos vinculados à promoção de saúde e, de forma mais ampla, à defesa dos direitos 

humanos, à construção da cidadania. Caracterizou-se, assim, por ampliar e fortalecer o 

compromisso social da Psicologia com a imensa maioria da população brasileira. 

 

2. Objetivos do Banco Social 

- Contribuição para a busca de alternativas para problemas sociais brasileiros; 

- Fortalecimento de populações em situação de vulnerabilidade social; 

- Fortalecimento das propostas de atendimento da população em situação de 

vulnerabilidade social; 
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- Abertura de novos canais de negociação com o poder público sobre possíveis 

demarcações e contribuições do profissional psicólogo à efetivação de políticas 

públicas; 

- Contribuição na formação dos psicólogos para a atuação na área social. 

 

3. Resultados Esperados 

- Fortalecimento dos recursos subjetivos do público alvo (trabalhadores em situação 

de desemprego, adolescentes em conflito com a lei, usuários de serviços de saúde 

mental, egressos do sistema penitenciário etc), para o enfrentamento da situação 

de vulnerabilidade; 

- Fortalecimento do público alvo como sujeitos de direitos; 

- Ampliação da rede de apoio utilizada pelo público alvo dos projetos (familiares, 

serviços e dispositivos de sociabilidade existentes na comunidade); 

- Maior divulgação e articulação entre serviços existentes de setores diversos para 

os profissionais e para o público alvo; 

- Ampliação e aperfeiçoamento das intervenções desenvolvidas pelas instituições 

parceiras; 

- Aperfeiçoamento e fortalecimento de políticas públicas nas áreas de trabalho/ 

desemprego; criança e adolescente; saúde mental/ desinstitucionalização; 

segurança pública/ encarceramento; aprendizagem/escolarização; mídia e 

cidadania. 

 

Para desenvolver tais projetos, o Banco Social constituiu-se como um banco de 

horas de trabalho voluntário de psicólogos. Os psicólogos escolhiam em qual dos projetos 

pretendiam trabalhar, assinavam um termo de adesão ao trabalho voluntário e desenvolviam 

as intervenções nas instituições parceiras do Banco Social, seguindo orientações e diretrizes 

do projeto no qual se inscreveram. 
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4. Perfil da População 

Todas as intervenções propostas foram dirigidas à população em situação de 

vulnerabilidade social ou a grupos que comumente não são contemplados pelos serviços 

públicos de psicologia. São eles: 

- Trabalhadores em situação de desemprego; 

- Adolescentes julgados autores de atos infracionais que cumprem medida 

socioeducativa em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 

Comunidade); 

- Usuários de serviços de saúde mental com histórico de internação longa, que 

necessitam de auxílio para o retorno à vida comunitária; 

- Egressos do sistema penitenciário e seus familiares; 

- Diretores, coordenadores, professores e demais funcionários de escolas públicas 

de ensino fundamental; 

- Instituições, grupos e pessoas que se sentem mobilizadas a criticar programas 

televisivos, cujo conteúdo é considerado como lesivo a direitos humanos. 

 

5. Projetos e Parcerias 

As atividades desenvolvidas pelo Banco Social foram marcadas pela perspectiva 

de estabelecer colaboração com agentes sociais de variados tipos. Assim, foram estabelecidas 

parcerias com diferentes órgãos públicos locais, regionais, nacionais e internacionais. Essa 

perspectiva atendia à diretriz de evitar superposição de iniciativas ao mesmo tempo em que se 

buscou uma maior inserção e interlocução da autarquia com o aparato de Estado voltado ao 

atendimento da população.   

Todos os projetos do Banco Social de Serviços em Psicologia correspondiam às 

definições tomadas pela autarquia em face de indicações buscadas junto aos órgãos públicos. 

Nos encontros com representantes de diferentes organismos estatais, depois de apresentada a 

disponibilidade dos psicólogos de colaborar com iniciativas de melhoria da vida da 

população, eram apreciadas diferentes necessidades percebidas pelos dirigentes dos órgãos 

públicos nos quais essa colaboração pudesse se materializar. Uma vez estabelecidos os alvos 

dos projetos, foram, então, elaborados pela equipe nacional e consultores do Banco Social. 
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No processo de definição dos diferentes projetos, desde logo era apresentada a 

caracterização que a autarquia fazia do Banco Social. Era um programa a ser desenvolvido em 

colaboração com órgãos públicos, de modo algum deveria servir para substituir ou concorrer 

com algum serviço existente, não tinha a perspectiva de perenidade, pois deveria ser a base 

prática de construção de novas políticas públicas que contassem com a participação da 

Psicologia. 

Segue uma lista dos projetos desenvolvidos, com a indicação dos interlocutores 

específicos de cada projeto: 

1. O projeto Apoio Psicológico ao Trabalhador em Situação de Desemprego foi desenvolvido 

em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio dos postos do Sistema 

Nacional de Emprego (Sine) e em colaboração com as Secretarias Municipais voltadas para 

o campo do Trabalho e Desemprego. 

2. Em parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos foi formulado e executado o 

projeto sobre Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, que foi implementado em parceria 

com secretarias municipais. 

3. A parceria com o Ministério da Saúde possibilitou a criação do projeto Acompanhamento 

aos Usuários do 'Programa De volta para Casa' que foi implantado por intermédio de ações 

conjuntas com as secretarias de saúde dos municípios em que o projeto se desenvolveu. 

4. O projeto sobre a atuação de Psicólogos nos Processos Educacionais foi desenvolvido em 

parceria com a Unesco e secretarias municipais de educação. 

5. O projeto Apoio aos Familiares e Egressos do Sistema Penitenciário ocorreu em parceria 

com o Depen – Departamento Penitenciário Nacional - Ministério da Justiça e em São 

Paulo, com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. 

6. Em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal foi desenvolvida 

uma ação conjunta na campanha ‘Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania’, que 

possibilitou a execução do Projeto Ética e TV. 
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6. Estrutura do Banco Social 

Para proporcionar a implantação e o desenvolvimento do projeto, o Banco Social 

contou com a seguinte estrutura política e técnica: 

1. Assembléia de Políticas Administrativas e Financeiras (APAF): 

Reunião de representantes de todos os plenários da autarquia, incluindo o 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) e os 16 Conselhos Regionais de Psicologia 

(CRPs). Na APAF os representantes dos plenários deliberam sobre as políticas e 

encaminhamentos comuns à autarquia. 

2. Comitê de Acompanhamento: 

Formado por representantes do CFP e dos 13 CRPs que desenvolveram atividades 

do Banco Social e pela equipe de Coordenação Nacional do Banco Social. 

3. Coordenação Nacional do Banco Social: 

- Formada pelo conjunto dos CRPs. Suas atribuições e tarefas eram: 

- Zelar pela política geral do Banco Social; 

- Colaborar com a execução e implantação do Banco Social em cada região. 

4. Equipe Nacional do Banco Social 

Formada por uma equipe técnica composta por uma Coordenadora Nacional e 

Gerentes de Projetos, era responsável pela elaboração e implementação dos 

projetos nas diferentes regiões do país. 

5. Equipe Local do Banco Social: 

Formada por gerentes estaduais do Banco Social articulados à equipe nacional. 

6. Consultores: 

Profissionais especialistas na área temática de cada projeto que assessoram a 

equipe nacional e orientaram a formação dos psicólogos que trabalharam nos 

projetos específicos. 

7. Protagonista: 

Psicólogo voluntário que escolheu um dos projetos do Banco Social para atuar. 
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7. Panorama Nacional do Banco Social 

Esta estrutura possibilitou que o Banco Social de Serviços em Psicologia fosse 

implantado em 50% dos Estados Brasileiros, além do Distrito Federal. O Banco Social esteve 

presente em 13 Estados distribuídos por todas as Regiões Brasileiras: Na Região Norte foi 

instalado no Pará; no Nordeste esteve presente em cinco Estados, a saber: Bahia, Sergipe, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará; na Região Centro-Oeste foi lançado no 

Manto Grosso, Goiás e Distrito Federal; no Sudeste foi implantado em São Paulo e Minas 

Gerais e no Sul brasileiro foi implementado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ver 

abaixo na figura 1. 

 

Panorama Nacional do Banco Social: Regiões onde os projetos foram implantados. 
Fonte: Banco Social de Serviços em Psicologia 

 

 

Conforme registrado na tabela 1, cerca de 6000 pessoas moradoras destes Estados 

participaram dos projetos do Banco Social, sendo que mais de 5500 foram usuários 

Figura 1 
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(beneficiados) dos projetos e mais de 300 eram psicólogos coordenadores das atividades 

propostas (protagonistas). Foram estabelecidas 55 parcerias com órgãos públicos ou com 

entidades articuladas aos serviços públicos e que realizam trabalhos de cunho público. 

Participaram da administração local do Banco Social 13 Conselhos de Psicologia. 

 

 
Tabela 1 

CRPs que implantaram o Banco Social 13 

Psicólogos Inscritos no Banco Social 5630 

Psicólogos Inscritos nos Projetos 1980 

Protagonistas 336 

Parcerias realizadas 55 

Pessoas beneficiadas 5763 

Relação protagonista / pessoas beneficiadas 1 protagonista / 18 usuários 

Fonte: Dados numéricos do Banco Social no Brasil 
 

 

 

 

 

 



 13

II. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS 
 

Desemprego e Regulação Pública do Trabalho no Brasil 

Marcio Pochmann1 

O Brasil complementa um quarto de século de convivência com uma grave crise 

no seu padrão de desenvolvimento econômico e social. O estancamento na evolução da renda 

per capita vem sendo acompanhado recorrentemente pela adoção de medidas voltadas à 

contenção do gasto no conjunto das áreas sociais. 

A despeito do agravamento do processo de exclusão social, que tem no 

desemprego um dos principais pilares da desestruturação do trabalho, prevalece uma 

concepção equivocada a respeito do atual papel da regulação pública do trabalho no Brasil. 

Por conta disso, convém reconsiderar as bases históricas da regulação do trabalho, bem como 

das atuais políticas de emprego. 

Inicialmente, procurou-se resgatar a condição do desemprego que atualmente 

fundamenta o movimento mais geral de desestruturação do mercado de trabalho no Brasil 

para, em seguida, buscar recuperar as principais fases de evolução da regulação pública do 

trabalho. Por fim, discute-se o conjunto de equívocos presentes na condução das políticas de 

emprego adotadas no país em contraste com medidas alternativas de apoio ao trabalhador 

desempregado. 

 

1. Desemprego Hoje  

O fenômeno do desemprego em massa no Brasil é uma realidade incontestável 

desde a década de 1990. No ano de 2002, por exemplo, o Brasil registrou a quarta posição no 

ranking mundial do desemprego. No total de desempregados, o Brasil perdeu apenas para a 

Índia, Indonésia e Rússia.  

                                                           

 

 
1 Professor do Instituto de Economia (IE) e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do 

Trabalho (Cesit) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). São Paulo, Brasil. 
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Em 1986, o Brasil ocupou a 13ª posição no ranking do desemprego mundial. Mas 

desde o início da década de 1990, o universo das pessoas sem trabalho assumiu uma maior 

dimensão, sendo, a partir de 1994, responsável pela projeção do país no bloco dos quatro 

países do mundo com maior volume de desempregados. 

Apesar de representar 3,1% da força de trabalho de todos os países, o Brasil 

possuía 6,6% do desemprego mundial. Mesmo tendo menos população que a China e os 

Estados Unidos, a quantidade de desempregados era maior no Brasil dos anos 90. 

Neste início do século XXI, o Brasil segue pertencendo ao grupo de países com 

maior quantidade de desempregados no mundo. Ademais, o desemprego seguiu crescente, 

absorvendo grandes parcelas da força de trabalho nacional. 

Até o final da década de 1980, conforme as estatísticas oficiais, o desemprego 

aberto era relativamente baixo no Brasil. A partir de 1990, contudo, a quantidade de pessoas 

sem emprego e procurando por um posto de trabalho ganhou forte relevância, sem paralelo 

com qualquer outro período de tempo anterior. 

Em grande medida, a massificação do desemprego revela algo mais amplo que 

decorre do movimento geral de desestruturação do mercado de trabalho no Brasil. Após quase 

cinco décadas de avanços em termos de estruturação da sociedade salarial no Brasil ocorrido 

durante o ciclo da industrialização nacional (1930 – 1980), observa-se mais atualmente o 

curso de sua regressão.  

Por meio do amplo desemprego, associado ao desassalariamento e à generalização 

de postos de trabalho não assalariados e extremamente precários, manifesta-se cada vez mais 

a desestruturação do mercado de trabalho no país. O desassalariamento, por sua vez, 

constituiu uma novidade no Brasil quando comparado à evolução ocupacional em todo o 

século XX. Ao mesmo tempo, a perda de participação do emprego assalariado no total da 

ocupação indica a força de uma mudança substancial na estrutura ocupacional do país. 

Entre a abolição da escravidão, no último quartel do século XIX e a década de 

1980, a evolução do emprego assalariado foi positiva, salvo nos períodos especiais, quando a 

conjuntura econômica foi recessiva, como nos períodos 1929-32, 1980-83 e 1990-92 ou 

quando houve ainda uma profunda modificação técnica na estrutura produtiva, como na 

renovação tecnológica nas indústrias têxteis durante os anos 50 e parcialmente nos anos 90 no 

Brasil. Mas sempre que houve expansão da produção, a geração de empregos formais se 

mostrou superior à criação de outras formas de ocupação. 
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Durante as décadas de 1940 e 1970, por exemplo, a cada 10 postos de trabalho 

gerados, 8 eram empregos assalariados, sendo 7 com carteira assinada. Entretanto, nos anos 

90, a cada 10 empregos criados, somente 4 foram assalariados. 

A diminuição na participação dos empregos assalariados no total da ocupação tem 

sido fortemente influenciada pela redução dos empregos assalariados com registro. Os 

empregos assalariados sem registros continuaram aumentando ao longo da década de 1990, 

todavia com taxas de variação insuficientes para compensar a perda das vagas assalariadas 

com registro. Em 2003, por exemplo, a cada 2 ocupados um era assalariado, enquanto em 

1980, 2 a cada 3 ocupados eram assalariados em todo o país. 

A expansão nas formas de inserção da População Economicamente Ativa (PEA), 

referente às ocupações de baixa produtividade e precárias condições de trabalho, também 

marca o contexto mais amplo da crise atual do emprego no Brasil. A maior parte das vagas 

abertas no mercado de trabalho não tem sido de assalariados, mas de ocupações sem 

remuneração, por conta própria, autônomo, trabalho independente, de cooperativa, entre 

outras. 

Deve-se notar, por exemplo, que as ocupações por conta própria podem ser muitas 

vezes identificadas como uma das novas formas de inserção ocupacional moderna, 

especialmente no caso do trabalho autônomo para a grande empresa, pois surge em condições 

de remuneração e trabalho mais favoráveis (técnicos especializados e mão-de-obra com alta 

escolaridade, com maior experiência profissional). No Brasil, no entanto, o trabalho por conta 

própria que realmente tem expandido é o tradicional, mais conhecido por autônomo para o 

público, que se caracteriza, em geral, por ser portador de insuficientes condições de trabalho e 

remuneração.  

Por conta disso, o grau de precariedade da força de trabalho voltou a aumentar a 

partir da década de 1990. Até então, predominava a tendência de redução das formas de 

subutilização do trabalho, tradicionalmente identificada pelo desemprego e pelas ocupações 

sem remuneração e conta própria. 

Além do expressivo montante de pessoas desempregadas, cabe ressaltar também a 

drástica alteração na composição do desemprego. Em outras palavras, o desemprego mudou 

de perfil, deixando de ser um fenômeno que atingia, no passado recente, segmentos 

específicos do mercado de trabalho como jovens, mulheres, negros e pessoas sem qualificação 

profissional, analfabetos e trabalhadores com pequena experiência profissional. Em síntese, o 
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desemprego era um fenômeno relativamente homogêneo, que concentrava em alguns 

segmentos da força de trabalho.  

Atualmente, o desemprego transformou-se num fenômeno complexo e bem 

heterogêneo, atingindo de forma generalizada a praticamente todos os segmentos sociais, 

inclusive as camadas de maior escolaridade e profissionais com experiências em níveis 

hierárquicos superiores e em altos escalões de remuneração. Pode-se concluir, portanto, que 

não há mais estratos sociais imunes ao desemprego no Brasil. 

Não obstante o movimento geral de desestruturação do mercado de trabalho, com 

a presença marcante do desemprego nacional, as políticas públicas para o trabalho 

permaneceram distantes dessa complexa realidade. Isso pode ser observado a seguir, a partir 

de uma breve recuperação do papel da regulação pública do trabalho no país. 

 

2. Regulação Pública do Trabalho 

A regulação pública do trabalho compreende diversas disposições institucionais 

que afetam direta e indiretamente o funcionamento do mercado de trabalho, a partir da 

dinâmica do sistema econômico. Nesse sentido têm importância as normas e formas de 

contratação e demissão da mão-de-obra, os regimes salariais, os mecanismos de negociação 

coletiva, o espaço de atuação dos sindicatos, as legislações sobre proteção dos empregados e 

desempregados, idosos, mulheres e crianças, entre outros componentes da regulação que 

afetam direta e indiretamente a oferta e demanda de força de trabalho. 

No Brasil, as normas jurídicas constituem a principal fonte de regulação do 

mercado de trabalho. Isso ocorre desde a ruptura com o regime escravista, em 1888, quando o 

País adotou um tortuoso caminho voltado à constituição do seu mercado de trabalho.  

Entre 1888 e 1929, por exemplo, a ausência de legislação regulatória do mercado 

de trabalho esteve acompanhada do descumprimento dos escassos mecanismos legais de 

proteção dos trabalhadores. Dessa forma, houve ainda a postergação por maior tempo do 

ambiente da desvalorização das forças do trabalho que predominou durante a presença do 

trabalho forçado.  

É justamente com a Revolução de Trinta que começaram a surgir as principais 

condições legais de valorização do trabalho no Brasil. Embora descontínuo, o marco  

regularizador do mercado formal de trabalho apresentou quatro fases distintas em sua 
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evolução histórica, conforme apresentado brevemente a seguir. 

 

2.1. Cidadania Regulada no Trabalhismo Varguista (1930/64) 

A primeira fase do marco legal do mercado de trabalho teve na introdução da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, a expressão máxima do sistema 

normativo que passou a influenciar diretamente o relacionamento do capital com o trabalho. 

No período que vai  de 1930 a 1964 o marco regulador do mercado de trabalho objetivou a 

institucionalização e valorização do trabalho como dever do Estado, com a difusão de um 

sistema de proteção social e trabalhista do emprego assalariado regular e regulamentado, 

exclusivamente urbano. 

Para isso, foi difundido o contrato de trabalho individual acoplado à existência de 

um padrão mínimo de proteção legal do trabalho (jornada de trabalho, férias, salário mínimo, 

previdência social, entre outros). Os sindicatos passaram a atuar de modo subordinado ao 

Estado, enquanto cabia à Justiça do Trabalho arbitrar soluções de controvérsias no 

cumprimento dos procedimentos legais e na administração dos conflitos laborais. 

A quase ausência de base legal na regulação das relações de trabalho até o final da 

década de 1920 foi sendo rapidamente substituída por ações encadeadas pelo Estado após a 

Revolução de Trinta. Até aquela época, predominavam tanto a ideologia liberal entre os 

empregadores quanto a ideologia anárquica-sindical entre segmentos importantes dos 

empregados, ambas refratárias à regulação pública do trabalho. 

Entre outros, Oliveira Vianna, na qualidade de um dos principais assessores 

trabalhistas do Governo de Getúlio Vargas, destacou-se na defesa de medidas 

institucionalizadoras das relações de trabalho fundadas na reação à ordem liberal pretérita e 

no apoio à filosofia positivista. A internalização no cenário nacional das idéias de regulação 

do mercado de trabalho também contou com a experiência normativa da Organização 

Internacional do Trabalho, da Encíclica Rerum Novarum e da Carta del Lavoro italiana.  

Até mesmo a Constituição Russa, que estabeleceu o monopólio da representação 

sindical, serviu de referência para o estabelecimento dos princípios da regulação pública do 

trabalho no Brasil. Da mesma forma, a experiência do New Deal norte-americano, a partir dos 

anos 30, também contribuiu para a montagem do marco regulatório do trabalho no Brasil.  
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Em 1943, a partir da reunião e sistematização de toda legislação esparsa que havia 

sido implantada anteriormente foi definida a Consolidação das Leis do Trabalho. Esta, por 

sinal, foi expressão de um código de trabalho moderno e que se encontrava paralelamente 

associada às medidas governamentais de apoio ao desenvolvimento industrial e à urbanização 

nacional. 

Por meio do estímulo à industrialização, o Estado fortaleceu a expansão das forças 

produtivas em novas bases, enquanto a institucionalização do mercado de trabalho demarcou 

a nova estrutura social fundada originalmente nos sindicatos urbanos. Assim, o processo de 

incorporação social ocorreu de forma regulada, com a expansão do emprego assalariado 

formal (acesso às legislações social e trabalhista) por intermédio de dispositivos públicos.  

Apesar disso, parcela dos trabalhadores reconhecidos por despossuídos, 
como no caso dos trabalhadores rurais e outras formas de ocupações 
urbanas, permaneceram excluídos do marco regularizador do mercado de 
trabalho. 
Durante as décadas de 1950 e 1960, com a internalização dos setores 
produtivos da chamada Segunda Revolução Tecnológica (aço, química, 
eletricidade, petróleo, bens de consumo não duráveis, entre outros) e a 
evolução dos empregos assalariados em grandes proporções nos centros 
produtivos urbanos, foram identificados sinais, ainda que embrionários, de 
ruptura parcial com o marco regularizador do trabalho. O sindicalismo 
populista emergente na época travou lutas importantes em diferentes esferas 
da política pública, pressionando pela universalização das legislações 
trabalhista e social para segmentos excluídos, bem como pela modificação 
nas formas de contratação do trabalho.  
 

Em certa medida, a breve experiência de liberalização sindical ocorrida entre 1945 

e 1947 havia permitido a rápida ascensão das lutas populares por mudanças no padrão de 

regulação do mercado de trabalho. A repressão autoritária do Governo de Dutra foi 

responsável pelo re-enquadramento à posição do sindicalismo oficial.  

Somente no final dos anos 50, com o ambiente político bastante 
movimentado, houve novos avanços nos direitos sociais e trabalhistas, tais 
como a introdução do salário família, do décimo terceiro salário, do salário 
educação e do Estatuto do Trabalhador Rural. Ressalta-se que o movimento 
em torno das reformas de base, no início da década de 1960, consagrou 
inúmeras tentativas de reformulação do marco regulatório do trabalho no 
Brasil. Mas o fim da ordem democrática, em 1964, terminou colocando 
novos elementos autoritários e liberais no padrão de regulação do trabalho 
no Brasil. 
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2.2. Flexibilização Regulatória e Repressão do Regime Militar (1964/ 84) 

A partir do golpe militar de 1964, a proposta de expansão das normas legais 

protetoras do emprego assalariado regular e regulamentado, defendido pelo chamado 

sindicalismo populista, foi radicalmente contida.  Sob o manto do regime político de exceção, 

o marco legal passou por importantes alterações que apontaram para algumas formas de 

desregulação e flexibilização do mercado de trabalho. 

Inicialmente, foram impostas fendas importantes no padrão mínimo de proteção 

do emprego assalariado. Com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em 

1966, houve a substituição do regime de estabilidade no trabalho, a partir dos 10 anos de 

serviço na mesma empresa, por uma regra extremamente flexível de admissão e demissão da 

mão-de-obra no país. 

Em paralelo à obstrução de alguns elementos de rigidez existentes no mercado de 

trabalho regular e regulamentado, também foram colocados de lado os elementos de 

estabilidade e de compromisso nas relações de trabalho. Contratos individuais de trabalho de 

curto prazo transformaram-se em mecanismos de fáceis ajustes tanto nos momentos de 

aceleração como de contração das atividades econômicas.   

Posteriormente, a implementação da introdução da política salarial, em 1964, 

terminou por impor efetividade à política econômica por parte do Poder Executiva Federal, 

ainda não registrada anteriormente. Diante da Lei de Greve de 1964 e da forte repressão aos 

sindicatos, coube ao Poder Executivo Federal definir deliberadamente o conjunto de regras 

controladoras dos salários dos setores público e privado. O esvaziamento do Congresso 

Nacional e o fechamento dos partidos políticos corroboraram para o avanço do autoritarismo 

em todo o país, com aprisionamento de líderes sindicais e intervenção nos sindicatos 

combativos. 

Na maior parte do tempo, a política salarial exerceu efeito passivo sobre o 

rendimento assalariado, o que aliado à ausência de qualquer pressão organizada externa às 

empresas por parte dos trabalhadores, proporcionou, o funcionamento com maior grau de 

liberdade do mercado de trabalho. Se o marco legal adotado a partir dos anos 30 já dificultava 

a representação por local de trabalho, com o regime de exceção de 1964-85, que impedia a 

atuação sindical fora da empresa, houve ainda maior autonomia do empregador para definir 

não apenas os salários, como também as hierarquias funcionais à contração e demissão de 
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seus empregados. 

Por fim, o poder normativo da Justiça do Trabalho foi esvaziado. Ao perder a 

capacidade de fazer jurisprudência sobre o salário, por exemplo, a Justiça do Trabalho passou 

a assumir um papel mais burocrático, sem maior destaques no arbitramento das soluções de 

procedimentos legais protetores do emprego assalariado regular e regulamentado. 

Mesmo o Ministério do Trabalho que também atuava, de maneira destacada no 

mercado de trabalho para coibir o descumprimento das leis trabalhista e social, perdeu 

rapidamente espaço nesse sentido. Não foi por outro motivo que a margem de cumprimento 

do marco legal no meio rural pouco avançou, apesar da generalização de alguns direitos 

trabalhistas (carteira de trabalho, salário mínimo, entre outros) e sociais - previdência social e 

pensão – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).  

Ao perder espaço para o Ministério da Fazenda, que tomou para si o poder de 

definir o valor do salário mínimo e demais índices de correção dos salários do setor público e 

privado, o Ministério Trabalho passou a exercer atentamente o poder repressor sobre as 

atividades sindicais. Acabou aí a capacidade do Ministério de Trabalho de, no contexto do 

marco regulatório anterior, articular e estabelecer entendimentos, à medida do possível, com 

os distintos interesses do capital e do trabalho.  

Durante o período 1964 a 1985, apesar das marchas e contramarchas, 

predominaram os elementos de desregulação e flexibilização do mercado do trabalho. Em boa 

medida, a regulação social e trabalhista perdeu parte do seu conjunto de proteção aos 

empregos assalariados urbanos vigentes entre os anos de 1930 e 1963, uma vez que as 

políticas do trabalho aumentaram o seu grau de subordinação à condução da economia anti-

social. 

 

2.3.  Regulação híbrida e universalização contida da cidadania (1985-89) 

A partir de 1985, especialmente com a Constituição de 1988, houve a consagração 

de um conjunto amplo de acesso aos direitos sociais e trabalhistas. Estes, por sinal, influíram 

diretamente na disposição do marco regulatório do trabalho a partir de então. 

Ressalta-se que desde o final da década de 1970, com o aparecimento do novo 
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sindicalismo, sustentado na rápida ampliação da representação social e na elevação da 

quantidade de greves, da taxa de sindicalização e das negociações coletivas de trabalho, o ator 

sindicato passou a ter uma dimensão nacional. Exemplo disso foi o fato de uma pauta de 

reivindicação do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista ter passado a ser praticamente a 

mesma de outros sindicatos, como dos comerciários da região norte do País. Ou seja, pela 

primeira vez na história nacional, o sindicato passou a ocupar o espaço de ator nacional, para 

além da abrangência nacional até então existentes para poucos atores, como no caso da igreja, 

das forças armadas e dos meios de comunicação. 

Como uma espécie de reação às transformações de parte importante da direção 

dos sindicatos, federações e confederações de empregadores, houve uma importante 

rearticulação no interior das entidades patronais, contemplando o reforço no papel do Estado e 

da Justiça do Trabalho. Ainda durante o último governo militar e com mais ênfase no governo 

da Nova República, foram sendo desconsiderados os dispositivos construídos no regime 

militar que reprimiam as relações de trabalho, como o estatuto único, a horizontalidade da 

representação sindical, que impossibilitava o desenvolvimento das centrais sindicais, além da 

restrição de greves, entre outros. 

Simultaneamente, também foram sendo introduzidas algumas novidades 

favoráveis aos trabalhadores, como a redução da jornada de trabalho semanal, os reajustes 

salariais acima da inflação, a representação sindical no local de trabalho, a maior importância 

do acordo coletivo ante à presença do dissídio coletivo de trabalho em diversas empresas. Em 

1986, por exemplo, surgiu o seguro desemprego para trabalhadores com contrato de trabalho 

formal. 

Dessa forma, ganharam destaque as medidas voltadas para a liberdade e 

autonomia sindical e para o maior grau de proteção do trabalhador, combinado com o espaço 

mais abrangente para a liberdade sindical e com atuação revigorada da Justiça do Trabalho. 

Diferentemente das características da regulação do trabalho dos anos 1930/64, a Constituição 

de 1988 inovou no momento em que buscou universalizar diversos direitos sociais e 

trabalhistas a diversos segmentos do mercado de trabalho até então marginalizados (trabalho 

doméstico, pescador, agricultor familiar, entre outros). 

Os serviços de atenção à saúde foram sendo universalizados, assim como ocorreu 

a incorporação dos trabalhadores rurais no sistema de aposentadoria e pensão, marcando o 
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esforço do legislador no sentido de diminuir as enormes disparidades socioeconômicas 

existentes. No sentido de maiores proteções ao trabalho, destacaram-se as inovações da 

regulação do trabalho referentes à alteração que permitiu a ampliação do seguro-desemprego, 

à redução na jornada de trabalho para 44 horas semanais, ao adicional de 1/3 de férias, entre 

outras. 

Apesar de não ter sido alterado o regime de contratação, de fundamentação 

individual, notou-se a tentativa de impor limites às elevadas taxas de rotatividade da mão-de-

obra. O adicional na multa sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do 

trabalhador demitido de 10 para 40% teve esse objetivo estabelecido pela Constituição de 

1988. 

No entanto, o aumento no custo de demissão do trabalhador para as empresas não 

redundou na diminuição do grau de flexibilidade no uso da mão-de-obra. A continuidade de 

taxas elevadas de rotatividade indicou a insuficiência das medidas econômicas para estender o 

prazo dos contratos individuais de trabalho. 

De outro lado, a permanência da folha de pagamento como base de financiamento 

de grande parte das políticas sociais (salário educação, saúde, previdência, formação 

profissional, entre outros) impôs limites não desprezíveis para a efetiva universalização de 

muitos direitos sociais. Para ser viabilizado o atendimento dos novos preceitos 

constitucionais, especialmente nas fases de baixa expansão das atividades econômicas, foi 

necessária a maior presença de recursos públicos de base fiscal, assim como a modificação da 

composição dos desembolsos de natureza tributária que oneram a folha de salários. 

Dentro desse contexto de modificação e ampliação da regulação pública do 

trabalho, ocorreram diferentes propostas de inovação do sistema de contratação do trabalho e 

da estrutura sindical. Embora persistissem setores sociais comprometidos com a continuidade, 

houve a agregação de importantes segmentos sociais comprometidos com a modificação do 

perfil do marco regulatório do trabalho.  

A defesa do regime da contratação coletiva do trabalho, assim como da liberdade 

e autonomia sindical implicaram reformulação no papel do Estado e, por conseqüência, na 

regulação pública do trabalho. Mas isto, contudo, continuou a depender de modificações 

fundamentais nas bases constitucionais e infraconstitucionais, que terminaram por não serem 

realizadas nesse sentido. 
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Em síntese, constituiu-se um regime híbrido em termos da regulação do mercado 

de trabalho, uma vez que houve a combinação de medidas que favoreciam a liberdade e 

autonomia sindical (presença de centrais sindicais, fortalecimento dos acordos coletivos, 

impossibilidade de intervenção do Estado nas entidades sindicais, entre outras) com a 

permanência de dispositivos corporativos (financiamento automático das entidades sindicais, 

pluralidade sindical por meio do monopólio da representação por categoria profissional, que 

garante a presença de vários sindicatos numa mesma empresa, baixa presença de 

representação por local de trabalho, entre outros). 

Da mesma forma, a estagnação da renda per capita nacional, estimulada pelo 

baixo ritmo de expansão econômica e pela alta taxa de inflação (juros), esvaziou as condições 

necessárias para o avanço do assalariamento regular e regulamentado. A indefinição na 

regulação das políticas sociais também comprometeu efetivamente a plena universalização da 

cidadania. 

 

2.4.  Desconstrução neoliberal (após 1990)  

O Brasil registra constantes e pontuais modificações no interior do seu 
marco regulatório do mercado de trabalho desde 1990, a partir da vitória de 
Collor nas eleições presidenciais. A despeito da ausência de um projeto geral 
de constituição de uma nova regulação pública do trabalho, notou-se a 
conformação de um modelo frankestein, a partir da inclusão das políticas 
neoliberais de desregulamentação e flexibilização no mercado de trabalho.  
De fato, a economia nacional terminou aprofundando as características de 
um mercado de trabalho muito flexível, com menor proteção social e 
trabalhista dos empregados assalariados. Da mesma forma, cresceram outras 
formas de ocupação precárias, coincidentemente com o aumento do 
desemprego, aprofundando a exclusão e a heterogeneidade no interior do 
mercado de trabalho.  
 
Os grandes temas de flexibilização foram perseguidos por meio de 
significativas mudanças ainda que pontuais no conjunto da legislação 
trabalhista. Em síntese, mesmo sem apresentar uma ampla reforma, o país 
realizou, ao seu jeito, uma reformulação - em migalhas - da legislação 
trabalhista, o que apontou para a ampliação da flexibilização salarial, 
contratual, do tempo de trabalho, da organização do trabalho e da demissão. 
Apesar da grande flexibilidade que as relações de trabalho já apresentavam, 
assistiu-se ao seu aprofundamento desde 1990. 

 

É bem verdade que a situação extremamente desfavorável para o conjunto dos 

trabalhadores não adveio tão somente da reforma trabalhista realizada, mas também esteve 

associada ao flagelo econômico de baixa expansão da produção e liberação comercial, 
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produtiva, financeira e tecnológica. Esse mesmo contexto social e econômico, pontuado pela 

reforma trabalhista em meio à crescente heterogeneidade da estrutura ocupacional, levou à 

maiores limitações na ação coletiva do conjunto dos trabalhadores, especialmente nas 

negociações coletivas de trabalho e na fragilidade do sindicalismo, seja do labor, seja 

patronal. 

Não parece haver dúvida de que uma espécie de reforma trabalhista branca foi 

realizada no Brasil, o que resultou, não apenas em frustração quanto às expectativas iniciais 

de modificação da regulação do trabalho, mas em relação à piora sensível do comportamento 

geral do mercado de trabalho, conforme apresentada na parte inicial. Em síntese, pode-se 

concluir que o impacto da reforma social e trabalhista efetivada não foi capaz de reverter a 

evolução negativa do mercado de trabalho, nem tampouco favorecer o desenvolvimento das 

relações de trabalho.  

Pelo contrário, com a maior flexibilização do mercado de trabalho, houve 

regressão no comportamento do emprego protegido, bem como o desemprego e a 

precariedade da mão-de-obra ganharam crescente dimensão. A flexibilização para baixo da 

linha de proteção social e trabalhista definida pela CLT no Brasil colocou em curso a 

conformação de um novo padrão de emprego de características asiáticas, ou seja, baixa 

remuneração, alta rotatividade e extensa jornada de trabalho.  

Na medida em que esse novo padrão de emprego passou a depender 

fundamentalmente da negociação coletiva, num quadro de elevado desemprego e de enorme 

desigualdade na ocupação regional, ocorreu maior aprofundamento da diferenciação nas 

condições e relações de trabalho no país. Isto é, a informalidade conhecida até então como 

algo à margem da legalidade tornou-se referência básica das negociações coletivas de 

trabalho. 

Em síntese, o rebaixamento das condições de uso e remuneração da força de 

trabalho durante as duas últimas décadas no Brasil sinalizou para a consolidação do padrão de 

emprego típico do sudeste asiático, com condições e relações de trabalho não muito distantes 

das vigentes durante o século XIX. Para um país que já possui uma péssima distribuição da 

renda, a perspectiva atual da dinâmica das negociações coletivas de trabalho definir a taxa de 

salários e a as condições gerais de funcionamento do mercado de trabalho, dificilmente 

poderá interromper o curso de redução da participação dos salários na renda nacional. 

Simultaneamente, ganhou maior dimensão a orientação governamental de 
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valorizar o processo de competição econômica fundado no maior rebaixamento do custo do 

trabalho. Os baixos salários dos trabalhadores ocupados, especialmente quando medido em 

dólar, tornam-se uma forma de competição internacional, porém incompatível com o modelo 

atual de financiamento das políticas de proteção social e trabalhista.  

Nesse caso, a situação da previdência social, da saúde e educação tornaram-se 

comprometidos, uma vez que os chamados custos não-salariais também têm sido diminuídos, 

acompanhando a tendência geral de desestruturação do mercado de trabalho. O financiamento 

das políticas sociais tornou-se ainda menor, insustentável com a dinâmica demográfica 

apresentada até o momento.  

 

3. Equívocos da política neoliberal do trabalho 

O Brasil vive a sua mais grave crise do emprego. Após a recessão entre 1990 e 

1992, que elevou o desemprego no Brasil, assistiu-se a uma leve desaceleração nas taxas de 

desemprego durante o breve ciclo de recuperação econômica ocorrido entre 1993 e 1997. De 

1998 até 2003, o desemprego registrou taxas ainda muito elevadas, somente suavizadas 

levemente no ano de 2004 devido à recuperação parcial da economia nacional. 

As medidas introduzidas no conjunto das políticas de emprego durante a década 

de 1990 terminaram por não alterar o comportamento fragmentado e pulverizado das políticas 

públicas de atenção ao desemprego. Ademais da baixa efetividade e eficácia das políticas de 

emprego do governo federal, assistiu-se à  permanência de reduzida sensibilidade na aplicação 

dos escassos recursos públicos para com a heterogeneidade do desemprego.   

Da mesma  forma, a introdução das medidas de corte neoliberal terminou 

agravando o quadro geral do desemprego no Brasil, colaborando, inclusive, com o 

deslocamento da responsabilidade pública para o indivíduo. Por conta disso, cabe uma ampla 

reformulação das políticas de emprego, uma vez que o corte de recursos públicos na área do 

trabalho, acompanhado da flexibilização do mercado de trabalho e da desregulação das 

políticas públicas do trabalho somente tornou ainda mais frágil a condição do trabalho. 

Em primeiro lugar, em relação à necessária ampliação do total de gastos, pois se 

encontra ainda muito aquém do verificado em outros países e, especialmente, em relação às 

elevadíssimas taxas de desemprego no país. Em segundo lugar, cabe também alterar o padrão 

de uso dos recursos públicos, com a introdução de novas políticas, mas sensíveis ao universo 

e à heterogeneidade do desemprego, especialmente para a faixa etária juvenil e ao segmento 
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não formalizado do mercado de trabalho.  

A experiência internacional pode servir de exemplo para conceder maior eficácia 

e efetividade nas políticas públicas de emprego do governo federal. No entanto, convém fixar 

que o Brasil deve constituir um modelo próprio de intervenção favorável à valorização do 

trabalho.  

 

3.1. Políticas de emprego 

As primeiras iniciativas do poder público no campo das políticas de emprego no 

Brasil encontram-se associadas à Revolução de Trinta, justamente durante a generalização dos 

efeitos perversos sobre a ocupação que decorreram da Depressão de 1929. Desde lá, as 

preocupações governamentais concentraram-se na ampliação de novos empregos assalariados 

protegidos pelas leis sociais e trabalhistas, muito mais do que a garantia da proteção ao 

desempregado.  

Nesse sentido, ganhou destaque o impulso governamental, ainda na década de 

1940, voltado à constituição das primeiras escolas de formação profissional vinculadas pelo 

chamado sistema “S”, geridas exclusivamente pelo patronato, a partir da arrecadação de 

recursos públicos (parte do custo de contratação do empregado pago pela empresa). Somente 

mais tarde, durante as décadas de 1960 e 1970, que as primeiras medidas associadas ao 

tratamento social do desempregado terminaram sendo implementadas.  

O auxílio monetário a partir do rompimento do contrato de trabalho por meio do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 1967, e o atendimento ao 

desempregado na forma do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em 1975, constituíram 

exemplos disso. Enquanto o FGTS estimulou a maior rotatividade no interior do mercado de 

trabalho, o Sine concentrou suas atividades na intermediação formal do trabalho, não 

necessariamente ao conjunto dos desempregados.  

Entre as décadas de 1930 e 1970, o problema do desemprego foi relativamente 

pequeno ante as altas taxas de crescimento econômico que elevaram rapidamente o nível de 

emprego no Brasil. Mesmo com baixo registro do desemprego aberto, o País não abandonou 

os tradicionais problemas do subdesenvolvimento no mercado de trabalho, com ampla 

vigência da informalidade, diminutos salários e alta desigualdade de remuneração.  

Com o aparecimento da primeira recessão econômica ocorrida desde 1930, 
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durante a crise da dívida externa (1981/83), o desemprego no Brasil atingiu patamares até 

então desconhecidos. Poucas iniciativas emergenciais, contudo, foram introduzidas pelos 

governos de então.  

Os dois fatos marcantes foram: o surgimento do seguro desemprego em 1986 e a 

redução da jornada de trabalho, em 1988. De um lado, a adoção do seguro desemprego visou 

assegurar alguma garantia de renda aos trabalhadores desempregados do setor formal e, de 

outro, o rebaixamento do limite oficial do tempo de trabalho de 48 para 44 horas semanais 

buscou gerar um adicional de vagas para cada estímulo de crescimento econômico.   

Nota-se que, diferentemente de outras nações industrializadas, o Brasil não 

terminou constituindo um sistema público nacional de emprego, como medidas articuladas e 

integradas entre si e universalizadas para o conjunto do mercado de trabalho (formal e 

informal). O que se constituiu foi uma mera agregação de iniciativas, que opera muitas vezes 

em regime de sobreposição no atendimento de certas “clientelas”, com efetividade e eficácia 

discutidas. 

 

3.2.  Medidas recentes nas políticas de emprego 

A grave crise de emprego, gerada desde 1990, não foi suficiente para que o país 

viesse a constituir um sistema público de emprego. A despeito das inovações realizadas mais 

recentemente, o conjunto das políticas públicas direcionadas ao desemprego aprofundou a 

fragmentação das ações em diversas instituições sem coordenação, com maior pulverização 

dos recursos e ainda reduzida escala de cobertura. Enfim, passou a reinar a desarticulação e 

desintegração, com desperdícios, baixa eficácia e pequena eficiência.   

Além desses graves equívocos, constatou-se a pequena presença dos gastos com 

políticas de emprego em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), especialmente quando o país 

registra a mais grave crise de emprego de toda a sua história. Em países como a Espanha, com 

taxa de desemprego um pouco abaixo da registrada no Brasil em 2000, compromete 2,6% do 

PIB, enquanto a economia brasileira gasta menos de 1%. 

Em países com baixas taxas de desemprego, inferiores a 5% do total da População 

Economicamente Ativa (PEA), como Suécia, Dinamarca e Holanda, os gastos com políticas 

de emprego superam os 4% do total do PIB. Nos Estados Unidos, entretanto, com desemprego 

também abaixo de 5% da PEA, o total de gastos com políticas de emprego é menor do que 1% 
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do PIB. 

Mesmo com a implementação de novas ações governamentais voltadas para o 

desemprego nos anos 90, como o Programa Nacional de Formação Profissional (Planfor), o 

Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger), o Programa de Emprego (Proemprego) e 

as iniciativas de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(Bndes), todos com ênfase nas políticas ativas de geração de empregos e fundados nos 

recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, o país terminou gastando relativamente pouco 

em relação à proporção de desempregados. Ao que parece, uma aplicação questionável dos 

recursos públicos disponíveis, em termos de eficácia e de sensibilidade ao sentido do 

desemprego no país. 

De acordo com as informações oficiais disponíveis para a economia brasileira no 

período de 1995 e 2000, procurou-se relacionar a intervenção governamental ante a evolução 

do desemprego. Tomando-se como referências todas as políticas ativas e passivas de 

responsabilidade do governo federal, identificam-se como políticas ativas de emprego: o 

Programa Nacional de Formação Profissional (Planfor), o Programa de Geração de Emprego e 

Renda (Proger), o Programa de Emprego (Proemprego) e as iniciativas de empréstimos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). Como políticas passivas 

de emprego destacam-se o seguro desemprego e a intermediação de mão-de-obra.  

Em 1995, quando o desemprego atingiu 4,5 milhões de trabalhadores, o governo 

federal comprometeu 0,62% de todo o Produto Interno Bruto com políticas de emprego, sendo 

0,46% do PIB nas políticas passivas e 0,16% nas políticas ativas. Cinco anos depois quando o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou a presença de 11,5 milhões 

desempregados no Brasil, o governo federal gastou 0,89% do PIB com políticas de emprego, 

sendo 0,38% com políticas passivas e 0,51% com políticas ativas.  

Entre 1995 e 2000, o desemprego cresceu 155,5%, com a incorporação de mais 7 

milhões de novos desempregados. Para o mesmo período de tempo, os recursos utilizados nas 

políticas de emprego cresceram 64,7%, com o adicional de 4,1 bilhões de reais.  

Quando se relaciona o volume de recursos públicos das políticas de emprego com 

a quantidade de desempregados entre 1995 e 2000, observa-se uma queda relativa de 35,2% 

nos gastos com programas para o mercado de trabalho.  O gasto real médio das políticas de 

emprego em relação ao total de desempregados caiu de 1.410,40 reais, em 1995, para 913,40 

reais, em 2000. 
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As regiões Sul e Centro Oeste, por exemplo, responderam por 19,2% do total do 

desemprego nacional, mas absorveram 53% do total dos gastos com as políticas ativas de 

emprego do governo federal em 2000. Já a região Sudeste, que compreendeu 47,9% do total 

do desemprego no mesmo ano, recebeu menos de 1/3 do total dos recursos aplicados pelas 

políticas ativas de emprego.    

Do ponto de vista do espaço territorial, pode-se perceber a reduzida sensibilidade 

das políticas ativas de emprego. Na maior parte das regiões geográficas, praticamente não há 

identidade entre a distribuição do desemprego e a quantidade realizada de gastos pelas 

políticas de emprego do governo federal. 

No que tange à escolaridade do conjunto dos trabalhadores empregados também 

se pode notar a baixa sensibilidade das políticas ativas de emprego para a composição do 

desemprego nacional. Para os trabalhadores com menor escolaridade houve maior 

participação relativa no total dos gastos das políticas ativas do governo federal, embora o 

maior peso de desemprego esteve associado à maior escolaridade. 

Entre os anos de 1995 e 2000, o volume de recursos comprometidos com as 

políticas ativas cresceu quase 50%. Apesar deste esforço de parte do governo federal, a 

expansão da ocupação foi de apenas 2,9%.  

Para o mesmo período de tempo, a região Sudeste foi a que registrou maior 

elevação no total de recursos aplicados pelas políticas ativas de emprego do governo federal, 

embora tenha apresentado a menor variação na ocupação.   

Situação também interessante pode ser registrada entre a evolução dos gastos com 

as políticas ativas de emprego do governo federal e a variação da ocupação por setores de 

atividade no período de 1995 e 2000. No setor agropecuário, onde houve maior variação dos 

recursos aplicados pelas políticas ativas de emprego, o nível ocupacional caiu 4.3%. Somente 

no setor terciário houve variação positiva das ocupações. 

Na comparação entre a distribuição do total dos recursos das políticas ativas de 

emprego e a composição das ocupações em 2000 também se verifica uma baixa sensibilidade. 

O setor terciário recebeu em 2000 menos de 32% do volume global dos recursos aplicados 

pelas políticas ativas de emprego do governo federal, apesar de responder por 64,2% do total 

da ocupação.   

As políticas passivas de emprego não apresentam uma melhor performance do que 

as políticas ativas de emprego do governo federal. Nota-se que para a faixa de até 24 anos de 
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idade, apenas 23% do total dos desempregados foram beneficiados pelas políticas passivas do 

governo federal em 2000. Somente a faixa de 25 a 39 anos de idade teve maior cobertura, 

mesmo assim, com menos de 2/3 do total dos desempregados beneficiados.  

Em relação ao sexo, percebe-se que os homens foram os mais protegidos pelas 

políticas passivas de emprego do governo federal. Enquanto 55% dos homens desempregados 

foram beneficiados pelas políticas passivas de emprego, somente 22% das mulheres 

desempregadas tiveram alguma assistência pública. 

Todos esses indicadores que apontam para um conjunto de equívocos no 

comportamento geral das políticas de emprego adotadas no país seguem praticamente 

inalterados até os dias de hoje. Em 2004, por exemplo, o gasto social real per capita 

direcionado à área do trabalho registrou uma queda de 8,8% em relação ao ano de 2001. 

 

3.3.  Medidas alternativas 

Não obstante os enormes equívocos que resultam das políticas de emprego 

adotadas no Brasil, há inovadoras experiências localizadas que constituem importante 

contribuição à luta contra o desemprego. Dois exemplos podem ser aqui destacados. 

O primeiro diz respeito à estratégia de inclusão social adotada no município de 

São Paulo durante os anos de 2001 e 2004. Com base em 9 programas que se dividem em três 

eixos estruturantes encontram-se as medidas de redistribuição de renda acompanhadas de 

políticas de emancipação e de apoio ao desenvolvimento local desenvolvidas Pela Prefeitura 

de São Paulo. 

Com base no atendimento de meio milhão de famílias em condição de extrema 

pobreza durante o período de 3,5 anos foi possível constatar a enorme contribuição favorável 

ao enfrentamento do desemprego na cidade de São Paulo em novas bases. Não apenas houve 

uma mudança importante na geografia do emprego, mais próximo do local de moradia da 

população pauperizada, com foi possível identificar as necessárias saídas de emancipação da 

condição de desemprego2  

                                                           

 

 
2 Sobre isso ver: POCHMANN, M. (2003) Outra cidade é possível. São Paulo: Cortez e POCHMANN, 

M. (2004) Políticas de inclusão social. São Paulo: Cortez. 
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O segundo exemplo refere-se ao programa de apoio psicológico ao trabalhador em 

situação de desemprego com base no Banco Social de Serviços em Psicologia. Por intermédio 

de projetos de intervenção social em parceria com órgãos públicos e capta horas de trabalho 

dos psicólogos brasileiros, o programa dirige-se às pessoas que estão desempregadas3.  

Como o desemprego pode provocar, em geral, uma dessocialização progressiva, 

levando até a disseminação de doença mental ou física, o programa de apoio psicológico a 

grupos de desempregados busca combater os sinais de impotência individual, carência de 

sentido de vida, ausência de normas, perda de pontos de referência (tempo e espaço), 

distanciamento cultural, isolamento social, apatia, empobrecimento real, problemas familiares 

e adoecimentos físicos. Por intermédio do apoio psicológico voltado para o enfrentamento da 

situação de desemprego, o programa busca constitui uma rede de sociabilidade e de 

encaminhamento para uma alternativa de ocupação e renda. 

Até o momento, o programa desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia 

encontra-se estabelecido por meio de parcerias locais com entidades que participam do 

Sistema Nacional de Emprego (Sine) coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

com outros órgãos governamentais (secretarias estaduais e municipais atinentes ao trabalho, 

secretarias da saúde). A metodologia do programa prevê o atendimento de grupos com cerca 

de 15 trabalhadores em situação de desemprego que participam voluntariamente no período 

de um mês (4 encontros) e com duração de 2 horas.  

Assim como o primeiro exemplo de estratégia de inclusão social, o programa de 

apoio psicológico aos desempregados precisaria ser massificado e articulado ao conjunto mais 

amplos de medidas de atenção à escassez de emprego no Brasil. Enquanto isso não ocorre, 

apresentam-se como modalidades de enfrentamento do desemprego em novas bases, 

alternativas ao curso neoliberal das políticas de emprego adotadas no Brasil. 

 

Considerações finais 

A partir de um breve retrospecto acerca da temática da regulação pública do 

trabalho no Brasil, procurou-se evidenciar a gravidade que representa o fenômeno recente do 

                                                           

 

 
3 Ver mais em SELLIGMAN, M (1994) Desgaste mental no trabalho dominado. São Paulo: Cortez; 

DUJOURS, C. (2000) A Banalização da Injustiça Social. Rio de Janeiro: FGV. 
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desemprego. Acompanhando a massificação do desemprego nacional, verifica-se a 

manifestação mais clara do movimento de desestruturação do trabalho, que aprofunda a 

desvalorização do trabalho vivo, seja pela queda no poder aquisitivo dos rendimentos dos 

trabalhadores ocupados, seja pela desproteção social e trabalhista que atinge crescentes 

segmentos populacionais. 

Da mesma forma, em que a regulação pública do trabalho dá sinais inequívocos 

de limitação de sua efetividade na proteção social, permanece inalterado o quadro geral de 

equívocos na condução da política de emprego. Os princípios neoliberais de redução do custo 

do trabalho, como a flexibilização dos contratos de trabalho ou a diminuição dos gastos 

sociais, permanecem ainda em vigor desde 1990 no país.  

A exigência de uma reformulação radical das políticas de emprego segue atual, 

embora o contexto mais geral da regulação pública do trabalho aponte para a focalização 

crescente das ações na aristocracia dos ocupados assalariados, enquanto amplia-se uma 

verdadeira massa de agregados sociais em inúmeras formas de exercício do trabalho 

totalmente subordinados à dinâmica selvagem do mercado. Têm o papel de inovação e de 

orientação de uma nova abordagem de política pública as experiências de atendimento 

alternativo à problemática do desemprego no Brasil. 
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III. PROJETO “APOIO PSICOLÓGICO AO TRABALHADOR EM 

SITUAÇÃO DE DESEMPREGO” 
 

1. Considerações conceituais 

 

RUIM COM ELE, PIOR SEM ELE? BREVES REFLEXÕES 

SOBRE TRABALHO E DESEMPREGO 

Maria José Tonelli4 

Os psicólogos conhecem a clássica definição do velho mestre Sigmund Freud 

sobre normalidade: uma pessoa normal é aquela capaz de amar e trabalhar. Estas duas 

condições,  aparentemente banais e corriqueiras,  expressam-se em configurações e arranjos 

os mais variados nas diferentes regiões e culturas deste nosso querido planeta.   

No mundo ocidental, a partir do desenvolvimento de uma modernidade 

organizada em torno da produção industrial, a configuração do trabalho assumiu a forma 

assalariada. De um lado, o trabalho assalariado trouxe um grande debate sobre a exploração 

da mão-de-obra e,  por outro, possibilitou o desenvolvimento das camadas médias com a 

criação de novos modos de vida que escapavam da rígida divisão social do mundo 

aristocrático. Esta forma de organização econômica trouxe consigo (e fica difícil dizer o que 

venho antes, o ovo ou a galinha) uma organização das formas de amar, ou seja, na 

constituição do modelo de família nuclear centrado na figura dos pais e filhos vivendo juntos 

numa mesma casa. 

O trabalho e a  família, a fábrica e a casa, o mundo público e o mundo privado, 

organizaram o mundo industrial do século XVIII até nossos dias. Em países mais pobres, 

como o nosso, essa organização da sociedade em torno do trabalho industrial se deu somente 

a partir do século XX, de modo mais organizado, ainda que heterogêneo do ponto de vista de 

                                                           

 

 
4 Psicóloga Professora Dra. da Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas, 

consultora do Banco Social de Serviços em Psicologia. 
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sua distribuição geográfica. 

Bem, nem mesmo os países abaixo da linha do Equador entraram neste sistema 

sócio-econômico,  o mundo das empresas privadas no final dos anos 80 já passavam por 

alterações profundas nas formas de organização de organização do trabalho e da formas de 

convívio familiar e social. 

Como define Bauman (1998), trata-se de uma nova desordem do mundo, em que 

as dimensões da incerteza são intensas. As  identidades passaram a ser hoje facilmente 

demolidas e duas bases da vida normal foram postas em cheque: amor e trabalho não são mais 

pilares de sustentação de uma vida normal.  

Podemos colocar em questão se algum dia na história humana foi fácil amar e 

trabalhar e também questionar se as formas de amor e trabalho que desenvolvemos ao longo 

destes dois últimos séculos são as melhores formas de organizar  a vida social e coletiva. Não 

vamos discutir aqui sobre o amor e as formas amorosas contemporâneas. O tema é vasto e 

pede análises que não temos competências para desenvolver. 

Mas, é possível falar um pouco sobre o trabalho. Perder o trabalho para alguns é 

tão vivido como uma dor tão intensa quanto perder uma pessoa querida. O desemprego é 

vivido por muitos como uma morte, especialmente porque remete a pessoa a uma morte 

social, para a impossibilidade de participar de um mundo coletivo, socialmente organizado do 

trabalho.  

Nestes tempos em que as redes de segurança individuais se dissolvem, que tempo 

e espaço não são mais estrutura nem solidez, em que a noção de falso e verdadeiro não pode 

ser alcançada, em que a emancipação sexual confunde-se com mercantilização, em que a 

medida de felicidade é o consumo,  perder o trabalho é perder um pilar de sustentação no 

precário equilíbrio em que vivemos.  

É claro que nossa identidade não está construída apenas sobre o trabalho, mas ele  

tem dado a muitos uma forma de sustentação social (e, obviamente, financeira). O que fazer 

quando perdemos o trabalho? Como construir uma identidade apesar de não termos uma 

organização para nos apoiar? Como preservar redes de relações sociais que não estão só 

vinculadas ao trabalho?  Estas questões, entre outras, foram trabalhadas com muito esforço, 

por todo o grupo que honradamente participou deste projeto.  

Ainda que muitas vezes sem respostas para o drama vivido por todos aqueles que 

foram atendidos, os psicólogos deste projeto envolveram-se com vida real de muitos 



 35

brasileiros e mostraram que é possível construir uma Psicologia crítica voltada para os 

interesses cotidianos da população deste país. 

Para estes profissionais, o nosso agradecimento e o desejo que esta experiência 

possa contribuir com o desenvolvimento de uma Psicologia do Trabalho nas escolas, nas 

clínicas e  nas organizações,  voltada para a transformação e melhoria da realidade brasileira.  
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NOTAS SOBRE A CONFUSÃO ENTRE TRABALHO E  

PRODUÇÃO DE SUSTENTO 

Marcos Ribeiro Ferreira5  

Chegar a termo o projeto “Apoio Psicológico a Desempregados” implica ainda em 

algumas obrigações. A primeira, apontar as coisas que puderam ser aprendidas sobre essa 

população e sobre as políticas públicas que estão sendo aplicadas. A segunda, propor 

elementos para políticas públicas que possam ser considerados formas de aprimorar a 

assistência a essa população. A seguir serão apresentados alguns elementos de contribuição 

para essa reflexão.  

Há uma primeira e mais importante constatação que apontar, a qual parece ser 

matricial para o exame da situação toda. É ela: não há solução para o problema dos 

desempregados nos marcos político-econômicos vividos no planeta. Trata-se de uma 

constatação matricial porque todas as demais iniciativas a serem adotadas são baseadas nessa 

possibilidade ou impossibilidade. Até recentemente, essa conotação de transitoriedade podia 

ser aceita devido ao foco individulizante da análise. Em um momento em que a menor 

proporção da população que ficava fora do mercado de trabalho era menor, uma parte 

significativa dos indivíduos tinha a possibilidade de aceder a um posto de trabalho.    

A análise a partir de uma visão de conjunto dessa situação aponta para a 

persistência do desemprego como fenômeno econômico-social, já em muitos casos incidindo 

de forma crônica sobre muitos indivíduos. Um exemplo da centralidade dessa constatação 

salta aos olhos: o nome utilizado para designar essa população: “desempregados”. Essa 

designação tem uma conotação de transitoriedade da situação vivida por essas pessoas, o que 

não parece verdadeiro desde o momento em que se começa a lidar com essas pessoas e com 

sua problemática.  

Pode ser que essa percepção já se encontrasse presente, na forma de um tipo de  

intuição desde o início da elaboração deste projeto. Em um certo momento ocorreu a decisão 

de manter as atividades dos protagonistas do Banco Social como atividade independente, e 

                                                           

 

 
5 Psicólogo, Doutor em Psicologia Social, coordenador da Biblioteca Virtual de Psicologia do Brasil, 

conselheiro do Conselho Federal de Psicologia (Gestões 1997/1998; 1998/2001), consultor do Projeto “Ética na 
TV” do Banco Social de Serviços em Psicologia. 



 37

não como algo incorporado às iniciativas de preparação para ingresso no mercado de trabalho 

realizadas por diferentes organismos ligados ao Sistema Nacional de Emprego. Pode ser 

avaliada como corretíssima a perspectiva adotada de manter o projeto no nível de oferta de 

algum apoio psicológico a pessoas desempregadas, ao invés de restringi-lo a aceitar os 

desafios de participar diretamente das atividades de preparação das pessoas para a busca de 

trabalho.  

No decorrer da vivência dessa problemática ficou claro que, por mais que se 

ofereça um apoio para as pessoas que vivem o desemprego, no sentido de que elas possam 

ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, o que se obtém é uma 

substituição de pessoas nos postos de trabalho existentes ou, adotando a perspectiva que nos 

autoriza a realização deste projeto, uma alternância de pessoas na situação de exclusão do 

mercado de trabalho, seja na forma de emprego seja nas formas alternativas de geração de 

renda.  

Um tal equivoco de conotação de transitoriedade da vivência do desemprego pode 

advir de uma escassa compreensão dos processos econômicos internacionais, hoje batizados 

de macroeconômicos. O fato é que não há postos para todas as pessoas trabalharem, e ainda 

menos para as mulheres. Não há e não haverá postos de trabalho nem no Brasil nem no resto 

do mundo. Há pessoas fora do mercado de trabalho em quase todos os países do mundo. 

Mesmo naqueles que são financiados com o dinheiro que lhes é enviado do terceiro mundo 

(cerca de um trilhão de dólares oriundos dos países do terceiro mundo em doze anos, somente 

para os bancos estadunidenses até 2003). Hoje, o globo conta com um continente quase 

inteiro afundado na desesperança e outro em vias de. Se a África tem hoje países 

rigorosamente insolventes, não se pode esquecer que a América Latina, nos anos chamados de 

“globalização” baixou sua participação nos negócios internacionais de 13% em 1970, para 3% 

em 2004.  

O resultado disso é que, quando se tem sucesso na inserção de uma pessoa no 

mercado de trabalho, outra está ficando sem trabalho. Trata-se de uma dança de cadeiras em 

que não falta apenas uma cadeira para os que estão dançando, mas muitas. E a cada momento 

aumenta o número de participantes e diminuí o número de cadeiras.  

As promessas de solução para essa problemática corre o risco de ser caracterizada 

como um engodo. Trata-se de promessas impossíveis de se realizarem. Com elas, colabora-se 

com a manutenção de elementos ideológicos fundamentais do discurso social sobre o 

trabalho, como a idéia de que somente o trabalho é que dignifica o homem e a mulher (ou, o 
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que será exposto a seguir, como ideologia do trabalho).  

Não há lugar para todos e a tendência da organização do trabalho no Brasil e no 

mundo parece ser a de necessitar progressivamente menos de mão de obra. 

Excepcionalmente, neste caso, as mulheres seriam como que privilegiadas na ocupação de 

postos de trabalho. Elas trabalham tão bem ou melhor que os homens, mas recebem bem 

menos pelo mesmo serviço.  

A decisão dos países mais ricos do mundo de fazer algo que eles estão chamando 

de “perdão” da divida externa de uma dúzia e meia de países do terceiro mundo é prova 

irrefutável da impossibilidade de solução para o caráter endêmico que atingiu a situação de 

exclusão das pessoas desses países do mercado de trabalho. A idéia de posto de trabalho 

ganha a conotação que deve orientar este exame: trata-se de países inteiros excluídos da 

divisão internacional do trabalho. Trata-se de países em que foram destroçadas a economia, a 

formação de profissionais, a educação infantil e a oferta de perspectivas para os mais jovens. 

Foram tantos os anos que esses países foram alvo do discurso da transitoriedade de sua 

situação de agruras que hoje pode até ser que fiquem dívida externa, mas isso já não assegura 

uma possibilidade resgate de um futuro para suas populações.   

Um elemento que poderá ser considerado macabro precisa ser apontado. Pode ser 

que vão esperar que outros dezoito (ou, trinta e dois) cheguem à mesma condição de 

miserabilidade para então dar um tratamento às suas dividas. Isto sem considerar a 

necessidade de verificar duas coisas. A primeira: se não terá ocorrido com esses países o 

mesmo processo ocorrido no Brasil, de “nacionalização” da garantia de lucros dos banqueiros 

por meio da compra dos bancos nacionais pelo grandes conglomerados financeiros do planeta. 

A segunda tem também como referencia o Brasil: em 1980 o Congresso Nacional Brasileiro 

já havia constatado, por meio de uma CPI, que apesar de dívida externa já ter sido paga, ela 

continuava sendo calculada nos mesmos níveis anteriores ao seu pagamento.  

Para além dessa dimensão estrutural de caráter mundial, no concreto conjuntural 

do Brasil, as políticas de emprego e geração de renda do governo Lula são pífias, 

especialmente no que diz respeito às mulheres. O que encontramos nas políticas públicas em 

uso pelo Governo na prática parece mais voltada a um diversionismo do que à busca de 

solução concreta para a vida dos desempregados.  

Não que se possa cair na esparrela de culpabilizar a pessoa do Presidente Lula ou 

do seu ministro da Fazenda. É preciso reconhecer que os processos econômicos estão 
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amarrados demais, e já estavam desde de antes da eleição do atual governo, para permitir 

movimentos de maior significado por parte do Executivo.  

A situação internacional parece tão sem perspectiva de solução que não se pode 

compreender o silencio do Governo Lula sobre a Iniciativa Bolivariana para as Américas. Isto 

não significaria que o Brasil não pudesse continuar o debate sobre a Alca, mas sim que o 

esforço internacional tem de ocorrer no sentido de explorar todas as alternativas possíveis 

diante da crise econômica mundial.  

Por outro lado, não se pode desresponsabilizar o Governo Federal do 

enfrentamento da urgência de iniciativas que minimizem a situação insuportável vivida por 

extensas parcelas da população brasileira. O que é preciso ter claro é que mesmo que 

houvesse uma política agressiva de geração de emprego e renda, milhões de brasileiros 

continuariam sem possibilidade de trabalho, especialmente as mulheres.  

Ou, dito de outra forma, milhões de brasileiros continuariam expostos à opção de 

resolver seus problemas por meio do envolvimento com algum tipo de criminalidade como 

forma de evadir-se da penúria em que vivem. Nesse sentido é preciso que os psicólogos 

brasileiros deixem claro para os agentes das parcerias governamentais que o Conselho Federal 

de Psicologia conseguiu estabelecer, uma compreensão de que a fragilidade de suas políticas 

de geração de emprego e renda além de promover miséria, cotidianamente promove o 

incremento do ingresso de novos jovens na criminalidade.  

A partir da perspectiva de urgência de que algo seja efetivado, os programas de 

requalificação são indispensáveis. Não se pode abrir mão de muitas das iniciativas 

relacionadas à preparação das pessoas para o ingresso no mercado de trabalho. Mas o fato é 

que mesmo para aqueles que são atendidos por esses programas, há falta de perspectiva de 

efetividade na política implementada. E a situação se agrava quando as pessoas consideradas 

são mulheres.  

Mesmo para aqueles que compõem a minoria que chega a ser atendida pelos 

programas de requalificação, as medidas adotadas são incompletas. Falta apoio â alimentação 

dos que vem em busca de emprego, falta apoio para o pagamento do transporte para chegar às 

atividades, faltam atividades de sociabilidade que promovam diferentes níveis de inserção das 

pessoas no tecido social, falta apoio â melhoria da apresentação pessoal dessa gente que está 

em busca de trabalho, etc.   

Ainda que seja impossível assimilar a todos no mercado de trabalho, é preciso 
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exigir de nossos parceiros no Governo uma política mais eficaz de geração de renda. O 

aumento no número de inseridos no mercado de trabalho tem um reflexo importante na 

melhoria das condições gerais das famílias, cidades etc. Alternativas como os debates sobre 

redução da jornada de trabalho ou do rodízio organizado nos postos de trabalho podem ser 

importantes de ser consideradas diante da situação em que vivemos no planeta. Os dados do 

mais recente relatório da OIT demonstram que, nos países europeus, a produtividade cresceu 

conforme foram adotadas as medidas de redução da jornada de trabalho.  

Além disso, é preciso apontar aos parceiros governamentais o possível equivoco 

de manter os cuidados e a atenção do Governo com os desempregados no Ministério do 

Trabalho. Esse é o Ministério que deve cuidar dos futuros empregados, mas os cidadãos 

excluídos do mercado de trabalho têm que encontrar um espaço cuja formulação não traga 

implícita uma perspectiva de engano das pessoas, qual seja, a referida transitoriedade de sua 

situação.  

Em contraposição a toda essa situação de impossibilidade de inserção de seres 

humanos nas sociedades humanas, o que se pode observar é que a riqueza produzida pela 

sociedade é suficiente para manter toda a humanidade com condições de vida mínimas 

garantidas Vale dizer, a garantia de escapar da fome e da escassez quase absoluta que afeta 

uma proporção inacreditável da humanidade, independe de qualquer tipo de qualificação 

profissional que possa ser oferecida a este ou aquele cidadão. Independe do que quer que seja 

que não seja alguma vontade política que dirija a economia para isso.  

Nesse sentido, o tipo de reflexão que levou à constituição do Programa Fome Zero 

ganha um caráter quase revolucionário. Ele parte do problema principal, porque tenta 

enfrentar o pior dos males na vida humana e como que reconhece a inviabilidade de inserção 

de extensas massas de trabalhadores no mercado de trabalho. Dito de outro modo, porque 

reconhece que não será possível (via inserção no mercado de trabalho tal como está 

compreendido hoje) garantir sustento para todos.  

Mas, para compreender a defesa de um programa que garanta aos cidadãos o 

acesso aos bens necessários à sua sobrevivência, é preciso desfazer algumas confusões sobre 

o papel do trabalho como fonte de reconhecimento social. O sofrimento humano que, 

equivocadamente, é atribuído à exclusão do mercado de trabalho corresponde mais a uma 

ideologia, ou seja uma distorção da forma de apresentar a realidade, do que algo inerente à 

condição humana. O discurso social sobre o trabalho parece ser uma unanimidade na 

sociedade ocidental contemporânea. Esse discurso valoriza o trabalho e o coloca como uma 
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atividade social de primeira qualidade e com primazia em relação às demais. O trabalho 

justifica a ausências dos pais nos cuidados com os filhos, a ruptura de relações amorosas, a 

instalação de patologias e a sujeição a condições que se distanciam daquelas consideradas 

humanas. Por ele e para mantê-lo as pessoas deveriam suportar coisas (cheiros, pesos, 

incômodos, perda de sono, humilhações) às quais reagiriam de forma enérgica em qualquer 

outra situação. Ele polariza projetos de futuro e reconhecimento de habilidades e aptidões O 

trabalho, nesse discurso, é a principal forma de reconhecimento social em relação às 

iniciativas de uma pessoa. Nele, o trabalho é uma atividade legítima, tem o papel de legitimar 

o acesso a bens de consumo, se contrapõe a atividades ilegítimas como o roubo, produz 

reconhecimento social e é o futuro natural de qualquer pessoa.  

Trata-se de uma verdadeira ideologia do trabalho, já que o trabalho é tratado como 

um fim em si mesmo e não como um meio para obtenção de alguma coisa ou condição. Chega 

a ocorrer uma confusão entre trabalho e reconhecimento social. Pode ser encontrada nesse 

discurso social a idéia de que o trabalho é a principal fonte de atribuição de dignidade e 

reconhecimento social. Freqüentemente garotos passam a ser considerados homens quando 

ingressam no mundo do trabalho. O tratamento de alguma pessoa no âmbito familiar ou de 

seu grupo de convivência é alterado quando começa a trabalhar. Esse ingresso é considerado 

um progresso que dá direito a novas iniciativas na vida, como sair das casas dos pais, casar, 

passar a tomar um maior número de decisões de maneira autônoma.  

Essa dimensão ideológica é tão forte que muitos somos todos levados a crer ou ao 

menos a afirmar que gostamos de trabalhar. Ocorre de os motivos que nos levam a escolher 

algum tipo de trabalho aparecerem ocultados por aspectos secundários dessas mesmas 

atividades. Há quem construa formas prazerosas de trabalho, ou melhor, relações prazerosas 

com o trabalho que realizam. Mas isto fica distante de ser a motivação principal para estarem 

trabalhando: uma vez que são obrigadas a trabalhar, buscam formas (e às vezes conseguem 

encontrar) de fazê-lo de modo ou em ambientes que lhes dão prazer.  

Então, por que as pessoas trabalham? Ninguém trabalha porque gosta. As pessoas 

trabalham porque precisam viabilizar o atendimento de suas necessidades. Trabalham porque 

precisam se vestir, se alimentar, morar...  

Um exame mais atento pode levar à conclusão de que não é o trabalho a fonte de 

reconhecimento social. O que produz esse reconhecimento é a capacidade de uma pessoa de 

prover sustento para si e para sua família. A garantia de acesso a bens de consumo (alimento, 

vestuário, transporte e outros) é que permite a atribuição de um status aceitável à pessoa que 
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está provendo o sustento6[1].  

As pessoas trabalham para sustentar um padrão de consumo. A importância da 

produção de sustento é tão grande na atribuição de respeitabilidade social que não há crítica à 

forma como ele é conseguido. O que garante respeitabilidade e reconhecimento social é a 

possibilidade de garantir acesso ao padrão de consumo considerado necessário pelo grupo de 

convívio, mais do que a legitimação social do meio pelo qual essa possibilidade foi 

estabelecida.  

Essa fleuma em relação à forma como o sustento é conseguido não ocorre 

somente do mundo do crime. As pessoas que vivem com recursos herdados são respeitadas e 

consideradas mesmo que não realizem e nunca tenham realizado qualquer trabalho para obter 

esses recursos. Isto confirma a tese de que a respeitabilidade social está vinculada ao acesso 

ao consumo e não à realização de algum trabalho.  

Outro aspecto que pode ser demonstrado da centralidade do tema “padrão de 

consumo” quando se discute trabalho refere-se à hierarquização dos tipos de trabalho na 

sociedade. Os postos mais altos do reconhecimento social, via de regra, são aqueles 

relacionados à obtenção de níveis mais sofisticados de consumo. Não são as características 

intrínsecas ao trabalho realizado o que garante esse reconhecimento. Isto vale para o comum 

das profissões: o médico é alvo de maior reconhecimento do que o lixeiro porque traz 

implícita a possibilidade de um padrão de consumo superior.  

A equação “trabalho é igual a produção de sustento” precisa ser ampliada. O 

significado do trabalho é dado pela possibilidade de prover sustento de um determinado 

padrão de consumo. Se o trabalho realizado por alguém produz um rendimento ou retorno 

                                                           

 

 
6[1] Alias, a despeito do discurso socialmente apoiado sobre a importância do trabalho, ele nunca é 

definidor da respeitabilidade de que as pessoas são alvo. A diferença entre um mendigo, um pobre e um 
aristocrata não é o trabalho que realizam ou deixam de realizar, mas o padrão de consumo que essas pessoas 
conseguem sustentar. Ao aristocrata não é exigido qualquer trabalho para que possa ser bem considerado sem 
trabalho, podendo ocorrer o contrario: ocorre de ser negado sempre o acesso a esse reconhecimento a quem 
tenha acumulado riqueza com o próprio trabalho. Chega a ocorrer respeito por quem construa fortuna por meio 
de delitos mais ou menos estabelecidos como crime. Há ladrões famosos que são tratados como socialites, como 
Ronald Biggs responsável pelo assalto ao trem pagador na Inglaterra. O charme daquele senhor foi reafirmado de 
forma inconteste por anos no Brasil onde as pessoas discutiam se ele devia ou não ser extraditado para ser 
julgado. Há também o caso da maior fortuna reconhecida no mundo contemporâneo, aparentemente construída 
por meio de plágios e manipulações de mercado. O senhor Bill (apelido carinhoso adotado universalmente) 
Gates é apontado como alguém que transplantou uma criação da Apple para os computadores IBM e enriqueceu 
com isso. Hoje freqüenta palácios de governo e é convidado especial para o Fórum Econômico Mundial. 
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insuficiente para sustentar o padrão de consumo de referência para essa pessoa ou seu grupo 

de convívio, ele é alvo de desconsideração, é um “trabalhinho” ou “bico”. A própria 

identidade da atividade como sendo trabalho é questionada se não atende às exigências de 

consumo de quem a realiza.  

A equação completa “trabalho é igual a produção de sustento de um padrão de 

consumo determinado” é rica para ajudar a compreender como as pessoas se relacionam com 

seu trabalho. O que media a escolha ou aceitação de um tipo de trabalho que produz uma 

remuneração (rendimento, retorno) determinada é a expectativa de consumo da pessoa 

engajada nesse trabalho. Essa expectativa não é só individual, mas tem que ir passando por 

diferentes níveis de mediação social.  

Se chegar-se a superar essa confusão entre trabalho e manutenção da vida como 

fonte de reconhecimento social, pode-se entender a importância de que o Estado tome a si a 

responsabilidade de garantir, mesmo no mundo capitalista, um padrão de consumo que seja 

aceitável pela sociedade que o mantém.   

A forma de dar conseqüência a essa constatação da inviabilidade da inclusão no 

mercado de trabalho e ao mesmo tempo da exigência de garantir acesso a bens de consumo 

que garantam a sobrevivência é que cria mais problemas que soluções. O formato concessão 

governamental que transparece no Fome Zero está certamente equivocado (além de estar 

gerando problemas operacionais aparentemente intransponíveis). A substituição desse formato 

por um outro que enfatizasse os direitos de cidadania de pessoas que vivem em um dos países 

mais ricos do mundo resultaria mais proveitosa e eficaz. Por exemplo, por meio da aplicação, 

pura e simples, da proposta do senador Eduardo Suplicy seria possível combater a fome, 

reconhecer a inviabilidade da introdução de todos os cidadãos nos processos produtivos tal 

como se apresentam hoje e ainda produzir um ambiente propício à construção de cidadania.  

Um elemento complementar ao debate sobre iniciativas de garantia de 

sobrevivência, a despeito da exclusão dos processos produtivos tal como se apresentam hoje, 

implica em fazer um outro tipo de critica social. Trata-se da crítica ao modelo de consumo 

vigente. Está posto que um grande contingente de pessoas que não chegará a ingressar no 

mercado de trabalho para, por este meio, garantir acesso a bens de consumo básicos. Do outro 

lado, o modelo de consumo apregoado, realizado e naturalizado por pessoas e meios de 

comunicação (e que é aceito, inclusive, por todos nós que nos empenhamos em algum tipo de 

crítica social) é completamente insuportável e inaceitável do ponto de vista da sua 

exeqüibilidade e de qualquer patamar ético.  
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A inviabilidade tem diferentes dimensões. Do ponto de vista ecológico, por 

exemplo, o padrão de consumo que serve como referencia para o globo é inviável. Hoje, uma 

décima parte da população do globo tem acesso ao padrão de consumo considerado desejável 

pelo discurso social na sociedade ocidental. Nesta situação já ocorre a produção de um nível 

de poluição e desgaste de recursos naturais que é enorme. Imagine-se o que ocorreria se os 

outros nove décimos da população que não tem o padrão de consumo do tipo europeu ou 

estadunidense pudessem acede-lo. Em menos de dez anos (ou seja, ainda nesta geração) a 

Terra estaria inviabilizada do ponto de vista da poluição e do esgotamento de seus recursos 

naturais.  

 Essa crítica a um padrão de consumo que hoje serve como referencia para 

diferentes sociedades que exercem hegemonia no globo hoje pode ter conseqüências 

importantes para a relação dos psicólogos com a mídia jornalística e cultural. Também sua 

relação com o mercado de consumo teria que ser repensada, além daquilo que é ensinado nas 

escolas, das referencias às políticas voltadas para a cidadania, em especial para as mulheres. A 

promoção de debate sobre temas como “consumo consciente” ou “comercio justo” seria uma 

forma de aproximar os psicólogos da reflexão sobre a importância e as formas possíveis de 

estabelecer novas referencias para tratar consumo.  
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2. O projeto: objetivos, procedimentos e resultados esperados 

Tendo em vista a conjuntura política-econômica-social e o campo teórico 

descritos, o Banco Social formulou o projeto “Apoio Psicológico ao Trabalhador em Situação 

de Desemprego7” (Anexo I) destinado a todos que se considerassem desempregados e que 

tivessem disponibilidade para discorrer sobre as causas e conseqüências do desemprego em 

suas vidas. O projeto era norteado pelos seguintes objetivos: 

- Oferecer apoio psicológico para enfrentamento da situação de desemprego; 

- Colaborar com a constituição de uma rede de sociabilidade; 

- Enfatizar o desemprego como macroestrutural e não como fruto de uma 

inadequação pessoal; 

- Contribuir para a reflexão da prática dos psicólogos. 

 

Estes objetivos estavam intrinsecamente articulados e, para que fossem 

alcançados, alguns procedimentos foram realizados, como: orientação dos psicólogos para a 

intervenção, oferta de espaços grupais coordenados por estes mesmos psicólogos e 

estabelecimento de parcerias com órgãos públicos que pudessem ceder locais para a 

realização dos grupos, bem como encaminhar pessoas em situação de desemprego. 

A primeira etapa consistiu, justamente, no estabelecimento de parcerias. Para 

tanto, no decorrer de 2003, representantes dos Conselhos de Psicologia e a coordenação 

nacional do Banco Social participaram de audiências no Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) com o propósito de apresentar os princípios, os objetivos norteadores do Banco Social 

e de viabilizar a implantação do projeto. Um termo de cooperação técnica foi assinado (Anexo 

II). 

As reuniões no MTE aconteceram com a equipe de coordenação e assessores do 

                                                           

 

 
7 Gramaticamente desemprego, ausência de trabalho formal, bico, trabalho informal serão utilizados como 

sinônimos e se contraporão a trabalho e emprego, também utilizados como equivalentes, uma vez que ambos 
referem-se a um vínculo contratual formal, com carteira assinada. Optou-se por estas associações porque 
comumente são assim consideradas. Conceitualmente, porém, são associações indevidas: emprego, trabalho 
formal, trabalho informal, trabalho precário, subemprego, trabalho cooperativado, dentre outros, são formas de 
trabalho que apresentam variações em relação ao vínculo empregatício ou a ausência deste. 
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Departamento de Emprego e Salário por ser esta a equipe responsável, dentre outras 

atribuições, pela coordenação e supervisão de ações relacionadas ao Sistema Nacional de 

Emprego8 (Sine), que é um sistema utilizado para cadastro de pessoas que estão à procura de 

trabalho e de empresas que precisam de mão-de-obra. 

Por intermédio dos dados do Sine, procedimentos essenciais para o campo do 

trabalho podem ser realizados, tais como: intermediação de mão-de-obra; confecção de 

carteira de trabalho e previdência social; encaminhamento de profissionais cadastrados para 

cursos de qualificação profissional e fornecimento de seguro desemprego. É um sistema 

nacional administrado regionalmente por diferentes entidades, como: centrais sindicais e 

secretarias estaduais responsáveis pelas ações referentes ao campo do trabalho e desemprego. 

Em determinadas cidades é administrado por mais de uma entidade. 

Estas entidades são autônomas, ou seja, têm orçamento e posicionamentos 

próprios sobre temáticas relacionadas à política e economia brasileira; elegem quais tarefas 

relacionadas ao Sine poderão desenvolver9; estabelecem a quantidade de pessoas à procura de 

trabalho e emprego que poderão atender e cadastrar diariamente; firmam contratos com 

empresas específicas; possuem quadro de funcionário e podem desenvolver várias atividades, 

não apenas aquelas relacionadas ao Sine. Não há, no entanto, uma integração dos dados destas 

diferentes organizações, apenas o MTE tem acesso a todas as informações, utilizadas como 

base para cálculos estatísticos e para o repasse de verbas aos postos do Sine. 

O Banco Social escolheu trabalhar junto ao Sine porque parte expressiva da 

população em situação de desemprego (público alvo do projeto) busca trabalho em seus 

postos. Após negociações com o MTE, os gerentes do Banco Social de cada estado onde o 

projeto foi implantado10 receberam uma lista elaborada pelo Ministério com dados cadastrais 

das entidades locais que participavam do Sine e, para o estabelecimento de parceria, 

contataram algumas delas. Também procuraram as Secretarias Municipais de Trabalho11, pois 

                                                           

 

 
8 Instituído pelo Decreto n.º 76.403, de 08.10.75 e ratificado na Constituição Federal de 1988, artigo 22, 

inciso XVI. 
9 Algumas apenas realizam tarefas relacionadas ao seguro desemprego. 
10 De acordo com as necessidades da região, cada CRP escolheu qual (ou quais) dos seis projetos deveria 

implantar. 
11 Em cada região há uma secretaria municipal que desenvolve ações voltadas para o campo do trabalho e 

do desemprego. Em algumas cidades são chamadas de Secretarias de Promoção Social, de Assistência Social, de 
Ação Social ou do Trabalho. Para facilitar, serão aqui genericamente nomeadas de Secretaria do Trabalho 
(municipal ou estadual). Este termo não será utilizado quando houver referência a uma secretaria específica, 
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até meados de 2004 estas secretarias não administravam o Sine, possuíam um cadastro 

próprio e realizavam projetos independentes. Parcerias com estas secretarias também foram 

constituídas. 

Os gerentes estaduais do Banco Social ao mesmo tempo fizeram uma listagem dos 

recursos públicos de cunho social, cultural, de lazer e dos serviços de atendimento psicológico 

e psiquiátrico existentes no município, pois, por vezes, conforme características 

psicopatológicas apontadas por Seligman Silva12 (1986), tais recursos e serviços poderiam ser 

indicados aos componentes dos grupos. Também tentaram assegurar vale-transporte, lanche e 

água aos integrantes. Alguns parceiros disponibilizaram água e café, porém, apenas em 

Uberlândia (MG) houve a oferta de vale-transporte aos participantes. (p. 104) 

O processo de implantação do Banco Social, apesar de seu caráter nacional, 

ocorreu de forma diferenciada tanto no tempo quanto na forma de proceder a sua 

implementação. Essas variações podem ser compreendidas quando se consideram os recursos 

de cada CRP, a disponibilidade de cada entidade e os diferentes processos burocráticos 

envolvidos. Foram firmadas parcerias em vinte cidades, das quais quinze são parte integrante 

de regiões metropolitanas de oito estados brasileiros e do Distrito Federal: 

- São Paulo, Santo André e Diadema (região metropolitana de São Paulo); Belo 

Horizonte (região metropolitana de Belo Horizonte), localizadas respectivamente 

no Estado de São Paulo e de Minas Gerais, Sudeste do Brasil; 

- Florianópolis, Palhoça (região metropolitana de Florianópolis); Porto Alegre, 

Guaíba, Cachoeirinha (região metropolitana de Porto Alegre); situadas 

respectivamente no Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Região Sul 

brasileira; 

                                                                                                                                                                                     

 

 
neste caso, será utilizado o nome oficial. 

12 Seligman Silva menciona que as pessoas que estão sem trabalho fixo revelam impotência, sensação de 
carência de sentido da vida, ausência de normas (não encontram mais pontos de referência a partir dos quais 
realizar uma programação de atividades), distanciamento cultural, autodistanciamento (tornam-se estranhas a si 
mesmas), isolamento social; além disto, sobre os aspectos psicodinâmicos, a autora registra, como conseqüência 
principal do desemprego, quatro respostas psicológicas básicas: agressão (a si próprio ou ao outro), regressão 
(condutas infantis, irracionais, submissas, falta de controle emocional), fixação (respostas estereotipadas, 
incapacidade para mudar e aceitar mudanças) e apatia. Estas informações estão no artigo: Crise Econômica, 
Trabalho e Saúde Mental, in: CALMON, W. A (org.) Crise, Trabalho e Saúde Mental, São Paulo –Traço 
Editora, 1986. 
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- Brasília e Taguatinga (região metropolitana de Brasília), situadas no Distrito 

Federal, na Região Central brasileira; 

- Fortaleza (capital do Ceará), Salvador (capital da Bahia), João Pessoa (capital da 

Paraíba) e Olinda (região metropolitana de Recife/PE), regiões metropolitanas de 

Estados localizados no Nordeste do Brasil. 

 

O projeto foi implantado prioritariamente nas metrópoles onde há sede do CRP. E, 

de acordo com o Atlas da Exclusão Social no Brasil (2004 v.2): 13. 

Há uma grande importância das metrópoles sobre a economia, a política e a 
sociedade de uma determinada área que extravasa a região metropolitana, 
(...), tais áreas passam por um momento social muito difícil: são centros 
urbanos sem crescimento econômico e que carregam dentro de si uma 
quantidade de famílias pobres incomparável com qualquer outro espaço 
compacto do país. São áreas que já atraíram contingentes imensos de 
migrantes, mas que agora parecem nadar em um mar interminável de 
problemas. 

 

Em cada cidade onde o projeto aconteceu houve ampla divulgação, seja para os 

psicólogos, seja para o público alvo e para a comunidade. O material de divulgação (cartazes, 

folderes) foi afixado em diferentes lugares, especialmente por onde os psicólogos da área de 

trabalho transitam: faculdades de Psicologia (na biblioteca, nos centros de estudos voltados 

para o campo de trabalho, na clínica, no departamento de Psicologia Social e do Trabalho 

etc.), clínicas-escolas, institutos e instituições que atuam ou pesquisam áreas temáticas 

correlatas, serviços de atenção à saúde do trabalhador, cursos de especialização em psicologia 

do trabalho etc. Houve também divulgação nos meios de comunicação (rádio, TV, jornal) e 

por intermédio do site do Banco Social. 

Este material também foi exposto nas entidades que participam do Sine, nas 

secretarias municipais de trabalho e em outros locais das cidades. Os parceiros também 

receberam um folheto explicativo (Anexo III) destinado ao público alvo e ao treinamento dos 

funcionários do Sine e dos demais órgãos públicos. No desenrolar do treinamento, os gerentes 

                                                           

 

 
13 CAMPOS, André; POCHMANN, Márcio; AMORIM, Ricardo e  SILVA, Ronnie (org. et al.). Atlas da 

Exclusão Social no Brasil, Dinâmica e Manifestação Territorial, v. 2, São Paulo, Cortez Editora, 2004. 
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solicitaram aos funcionários 14 que registrassem os seguintes dados dos participantes dos 

grupos: nome, endereço, telefone, idade, estado civil, n° de dependentes, profissão, último 

trabalho, tempo de desemprego, se já trabalhou sem carteira assinada, problemas de saúde 

(aspectos físicos e psíquicos). Os primeiros dados seriam utilizados para posterior pesquisa/ 

entrevista e os demais para que se delineasse o perfil dos participantes.  

Depois das negociações com as entidades para acertar os detalhes da instalação do 

projeto (número de salas para a realização dos grupos, horários disponíveis para a 

intervenção, treinamento da equipe encarregada de convidar os trabalhadores em situação de 

desemprego a compor o grupo etc.), houve o lançamento do projeto nas cidades citadas. 

 

ORIENTAÇÃO AOS PROTAGONISTAS 

O lançamento foi destinado aos psicólogos interessados em participar do Banco 

Social e teve como objetivo expor o projeto, bem como promover o primeiro debate sobre 

desemprego estrutural. Após este evento, os psicólogos passaram por um período de 

capacitação prévia15, que incluiu: 

- Detalhamento do projeto e de intervenção (Anexo IV); 

- Leitura de textos dos consultores; 

- Leitura de textos de teóricos da área: Seligman Silva, Ricardo Antunes (dentre 

outros); 

- Discussões sobre a situação socioeconômica do município; 

- Análise da situação de desemprego local e nacional; 

- Identificação da rede de apoio (sociabilidade, cultura, lazer, atendimento 

psiquiátrico, psicológico); 

- Indicação de filmes nacionais: Cronicamente Inviável - direção: Sérgio Bianchi; 

Eles Não Usam Black-Tie - direção: Leon Hirszman; O Homem que Virou Suco - 

direção: João Batista de Andrade; Ônibus 174, direção: José Padilha; 

                                                           

 

 
14 Inicialmente os protagonistas de São Paulo registravam tais dados; todavia, de acordo com suas 

solicitações e mesmo de gerentes de outras regiões, entendeu-se que seria mais produtivo requerer às entidades 
parceiras a realização desta tarefa. 
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- Indicação de filmes internacionais: A Classe Operária Vai ao Paraíso - direção 

Elice Petri; Dançando no Escuro - direção: Lars Von Trier; Ou Tudo ou Nada - 

direção: Peter Cattaneo; Pão e Rosas - direção: Ken Loach; Segunda-Feira ao Sol 

- direção: Fernando de Aranoa; Tempos Modernos - direção: Charles Chaplin; 

Viver - direção: Akira Kurosawa. 

Esses encontros também permitiram aos psicólogos se conhecerem, o que facilitou 

a escolha das duplas (uma das indicações para o bom desenvolvimento de uma intervenção 

grupal) e do local de atuação. Em seguida, assinaram um termo de adesão ao trabalho 

voluntário (Anexo V). Durante o tempo em que estiveram envolvidos com as atividades do 

Banco Social, participaram de reuniões, cursos, congressos, supervisão de cunho teórico e 

técnica, em que foram debatidos os conceitos arrolados no tópico “considerações 

conceituais”, outros temas indicados pelo Banco Social e solicitados por eles16, tais como: 

- A mulher e o mercado de trabalho; 

- A sociedade e o papel do Estado na proteção social; 

- Articulação entre trabalho, subjetivação e saúde/ clínica ampliada; 

- Desmistificação da imagem do psicólogo; 

- Economia solidária e cooperativismo; 

- Modos de subjetivação relacionados ao desemprego; 

- Noções básicas de grupo: teorias e técnica grupais; 

- O futuro do trabalho; 

- O impacto da atuação para o psicólogo: angustias e dificuldades; 

- O percurso da Psicologia no campo do trabalho: Da Psicologia Organizacional à 

Psicologia para o trabalhador; 

- Perdas e crises; 

- Políticas públicas e trabalho; 

                                                                                                                                                                                     

 

 
15 A duração e o formato desta capacitação variou em cada município. 
16 Parte da formação foi delineada a partir da demanda dos protagonistas, portanto, nem todos os temas 

foram explanados em todas as cidades em que o projeto aconteceu. 
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- Práticas psicológicas voltadas e construídas junto à populações em 

vulnerabilidade social; 

- Psicologia do trabalhador; 

- Saúde do trabalhador; 

- Trabalho e Consciência; 

- Trabalho e Emprego: Questões e Contradições Contemporâneas; 

- Trabalho e vida privada. 

 

ATUAÇÃO DOS PROTAGONISTAS 

Estas discussões instrumentalizaram a coordenação dos grupos17 destinados à 

cerca de quinze trabalhadores em situação de desemprego, os quais usufruíram até quatro 

encontros18. Em todos os encontros foram trabalhados os seguintes temas: “quais motivos/ 

hipóteses formulam sobre o fato de estarem desempregados” e “quais efeitos o desemprego 

imprime em suas vidas”. 

Por intermédio do primeiro tema, desejava-se promover um debate sobre a 

concepção de desemprego que possuíam, ou melhor, averiguar se os participantes acreditavam 

ser responsáveis/ culpados pela ausência de trabalho ou se entendiam que esta é uma situação 

macroestrutural. Caso frisassem a primeira versão, o coordenador proporcionava uma 

discussão, enfatizando o desemprego como uma condição estrutural da sociedade. Almejava-

se ao mesmo tempo contribuir com a transformação da concepção acerca do desemprego e 

suplantar um possível sofrimento advindo da responsabilidade (ideológica) sobre a situação. 

Este debate estava interligado ao primeiro e terceiro objetivo anteriormente descrito: oferecer 

apoio psicológico para enfrentamento da situação de desemprego; enfatizar o desemprego 

como macroestrutural e não como fruto de uma inadequação pessoal. 

O segundo tema permitiu averiguar as condições psíquicas e sociais dos membros 

                                                           

 

 
17 Cada região contou com um número específico de psicólogos e de grupos. 
18 Em função das dificuldades financeiras dos usuários, estabeleceu-se que os grupos seriam abertos, ou 

seja, os participantes poderiam participar da quantidade de encontros possíveis, sendo o máximo quatro. Novos 
trabalhadores poderiam integrar os grupos a cada encontro, sendo o máximo quinze/ vinte membros por sessão. 

 



 52

do grupo e encaminhar, quando necessário, para serviços públicos que realizavam 

atendimento psicológico/ psiquiátrico e serviços voltados para a área da cultura e do lazer. 

Estes encaminhamentos aconteciam quando os integrantes revelavam sofrimento psíquico 

intenso (depressão, entre outros) ou quando estavam dessocializados (sem rede social). Tais 

encaminhamentos estavam associados ao segundo objetivo delineado: colaborar com a 

constituição de uma rede de sociabilidade. 

Importa ainda registrar que, por meio destas intervenções grupais, os 

coordenadores e integrantes poderiam localizar recursos para enfrentar a situação de 

sofrimento experienciada e identificar alternativas como: ampliação da rede social, inserção 

em espaços de mobilização social, reivindicação de melhores condições de vida. Contudo, 

partiu-se do pressuposto que a busca de soluções poderia ser mais facilmente visualizada 

quando os participantes dos grupos identificassem encaminhamentos possíveis ante o 

sofrimento, quando pudessem identificar alguma mudança de percepção do próprio 

desempregado perante o contexto do desemprego. Desta forma, esperava-se como resultado 

do projeto a transformação da compreensão sobre o desemprego; a ampliação da divulgação e 

do debate sobre desemprego estrutural; a promoção da saúde mental, ou seja, do 

fortalecimento psíquico para o enfrentamento da situação; a ampliação e apropriação da rede 

social e de serviços pelos participantes, bem como maior integração e adequação destas redes. 

Esperava-se também que este projeto promovesse o oferecimento de novos modelos de 

programas para fortalecimento das políticas públicas na área, além de ampliar o campo de 

atuação do psicólogo no setor. 

Os detalhes sobre a eficácia e o resultado do projeto serão expostos Parte III. 

Cumpre ainda registrar que a avaliação do projeto foi confeccionada a partir da análise dos 

relatórios mensais e avaliações trimestrais encaminhados pelos protagonistas; das avaliações 

feitas pelas entidades e pelo público alvo. Alguns protagonistas ainda participaram de grupos 

focais nos quais uma avaliação mais depurada do projeto foi realizada; dispositivos similares 

foram do mesmo modo oferecidos aos parceiros e usuários. 

O panorama geral do desenvolvimento do Projeto, nas regiões onde foi executado, 

será apresentado na terceira parte deste relatório. Será considerada a seqüência cronológica, 

por estados, de acordo com a implantação. 
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3. Caracterização do Público Alvo, Análise e Avaliação do Projeto. 
 

3.1. PERFIL GERAL DOS USUÁRIOS 

O projeto “Apoio psicológico...” foi instalado em 20 cidades de diferentes Estados 

Brasileiros (os detalhes do percurso da implantação em cada uma destas regiões constam na 

parte III deste relatório). Contou, ao todo, com a participação de 5015 trabalhadores em 

situação do desemprego. Sobre o perfil destes usuários, constatou-se que: a participação de 

homens e mulheres foi equivalente (50%); houve uma maior concentração de pessoas da faixa 

etária compreendida entre 19 a 29 anos (41%), seguida pelas de 30 a 39 (27%) e 40 a 49 

(17%). Quanto ao item raça/ etnia, 38% dos usuários eram negros e 10% brancos. Conforme 

ilustrado nos gráficos abaixo. 

 

Gênero

50%50%

Masculino Feminino

 
Gráfico 1 

 

Idade

6%

41%

17%
7% 2%

27%

16 a 18 19 a 29
30 a 39 40 a 49
50 ou mais Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 2 
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Raça/ Etnia

10%

38%

1%

51%

Branco Negro Amarelo Não declararam ou não souberam
 

Gráfico 3 
 
No tocante ao estado civil, 49% eram solteiros e 31% casados; a grande maioria 

(89%) possuía dependentes, sendo que grande parte (56%) tinha três ou mais dependentes. 

Em relação ao nível de escolaridade, a minoria era analfabeta (1%), poucos estudaram apenas 

o ensino fundamental (14%), do mesmo modo que poucos concluíram o nível superior (14%), 

a maior parte (46%) concluiu o ensino médio.  

Estado Civil

49%

31%

18% 2%

Solteiro Casado Outros Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 4 

 

Número de Dependentes

11%

22%
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Nenhum Um Dois Três ou mais
 

Gráfico 5 
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Escolaridade

1% 14%

14%

25%

46%

Analfabeto Ensino Fundamental completo
Ensino Médio completo Ensino Superior
Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 6 

 

 

Em relação às profissões encontradas, houve uma participação expressiva (74%) 

de trabalhadores com experiência em trabalhos relacionados ao setor de serviços e comércio. 

Geralmente desenvolveram atividades como: ajudante, assistente de diferentes categorias 

(cozinha, padaria, marcenaria etc), balconista, caixa de supermercado, empregado doméstico, 

faxineiro, pintor, porteiro, profissional de serviços gerais, profissional da construção civil, 

vendedor, vigia, dentre outros. Houve também a participação de profissionais com 

experiência em trabalhos técnicos como de contabilidade, enfermagem, informática, 

patologia, química e radiologia e, de forma menos expressiva, de trabalhadores com 

experiência em atividades que exigem terceiro grau completo: assistência social, engenharia 

civil e fisioterapia. 

Quanto ao tempo de desemprego, 39% estavam desempregados há pouco tempo 

(até três meses), mas 33% correspondiam aos desempregados de longa duração, já que 

estavam nesta situação há mais de um ano, alguns há mais de 5 anos. 

Profissões

6%19%

74%

0%
1%

Primeiro emprego Do Lar
Serviços e Comércio Indústria
Não declararam ou não souberam  

Gráfico 7 
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Tempo de Desemprego

7%
7%

8% 11% 10%

18% 39%

1 a 3 meses 4 a 11 meses
1 a 1 ano e 11 meses 2 a 2 anos e 11 meses
3 a 4 anos e 11 meses 5 anos ou mais
Não declararam ou não souberam  

Gráfico 8 
 

Desta forma, os grupos de apoio psicológico foram compostos por homens e 

mulheres, majoritariamente jovens adultos (19 - 39 anos), solteiros, com dependentes, negros, 

com nível mediano de escolaridade e com experiência em trabalhos relacionados ao setor 

terciário, freqüentemente são trabalhos aprendidos com parentes e amigos ou no desenrolar do 

próprio serviço. Pessoas que, em tese, possuem poucas perspectivas de ingressar no mercado 

formal tal como está configurado. O que indica a necessidade de se constituir políticas 

públicas específicas para os adultos jovens, arrimo de família, com baixa instrução e sem 

especialização profissional.19 

Cumpre também mencionar que, embora a presença de jovens adultos tenha sido 

elevada, é também de vital importância desenvolver políticas voltadas aos trabalhadores com 

mais de 40 anos, assunto recorrente nos grupos oferecidos pelo Banco Social. A presença 

menor de idosos não significa que haja poucos em situação de desemprego, pode indicar, ao 

contrário, que muitos, inconformados com as recusas, abdicaram de procurar algum tipo de 

trabalho com vínculo formal em postos como o do SINE.  

Importa ainda registrar que a diferença entre trabalho formal e informal foi, em 

demasia, debatida nos grupos (vide caracterização do discurso dos envolvidos) e, por meio 

destas discussões, constatou-se que os participantes possuíam, não raramente, um currículo 

vasto, podiam desenvolver diferentes trabalhos, eram, ao mesmo tempo, jardineiros, 

faxineiros, guardas, artesãos, poetas; apresentam, assim, criativas formas de sobrevivência. 

                                                           

 

 
19 Este assunto foi abordado de forma mais aprofundada por Pochmann, no segundo capítulo deste 

relatório. 
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3.2. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA A COORDENAÇÃO DOS GRUPOS 

Para coordenar os grupos os psicólogos utilizaram o arcabouço teórico que já 

possuíam articulado com as reflexões promovidas pela equipe do Banco Social. Como técnica 

de intervenção grupal utilizaram aquelas legitimadas pelo código de ética da categoria e que 

reconheciam como meio propiciador de modificações criativas da percepção que os 

participantes possuíam da conjuntura macro estrutural referente ao desemprego e de si 

mesmos e que favoreciam a constituição de vínculos e de trocas de experiências. 

Coordenaram os grupos levando em consideração um enfoque histórico e objetivo 

relacionado ao campo do desemprego, considerando o efeito subjetivo e objetivo que esta 

situação provoca. 

Contribuíram com a elaboração de ansiedades, com a leitura crítica da realidade, 

com a interlocução com órgãos públicos da área e com a desconstrução da representação 

negativa valorativa atribuída aos desempregados e, por vezes, assumida por eles. Para tanto, 

utilizaram técnicas como: apontamentos, interpretações, leitura de textos, sarau, encontros 

com a comunidade e com representantes dos órgãos governamentais, reconstrução e 

mapeamento do percurso profissional, elucidação das desenvolturas individuais e grupais, 

redimensionamento da noção de currículo que os membros dos grupos possuíam 

(identificava-se quais saberes estavam vinculados aos seus ofícios) registro destes saberes e 

de outros acontecimentos por intermédio da confecção de textos, poesias, diários, musicas, 

pinturas etc. 

Estes registros foram, na maioria das vezes, apossados pelos integrantes dos 

grupos, como validação daquilo que são capazes de realizar, pensar, sonhar; como algo que 

poderia agenciar campos de conexão entre o passado e futuro e provocar a constituição de 

campos processuais de significações e inquietudes. 

Os coordenadores também encaminharam alguns participantes que poderiam se 

beneficiar de: 

- Atendimento psicoterápico; 

- Serviços abertos de saúde mental; 

- Serviços de cunho cultural e artístico: Oficinas de Arte, Cinema e Vídeos; 

- Serviços Esportivos, de Lazer e Recreação; 



 58

- Cursos de Desenho, Pintura, Informática; 

- Cursos Técnicos Profissionalizantes; 

- Supletivos. 

Os encaminhamentos foram realizados para serviços públicos ou projetos sociais 

que os participantes não tivessem de pagar. Como elucidação, serão registrados trechos da 

história do senhor Maurício20 e do encaminhamento realizado. O senhor Maurício dorme em 

cima de uma madeira e teme correr risco de morte por morar em um lugar violento, cujos 

vizinhos são traficantes. É nordestino e diz que gostaria de voltar à terra natal, mas somente 

quando puder ensinar ao povo de lá como se faz biscuit (porcelana fria) e pintura decorativa 

em madeira (pátina). Segundo registro da dupla de coordenação do grupo em que participara: 

 
(...) Pede se não queremos ver suas telas, pintadas a óleo. Fala que largou o 
curso porque não pode mais pagar a mensalidade (dez reais), nem as 
passagens de ônibus (...) Fico impressionada com sua produção, seu 
Maurício passeia com maestria por diversos objetos (corpo humano nu, 
paisagens bucólicas, natureza morta, cubismo), com traços perfeitos, 
aprimorados. Isto me toca profundamente, pois vejo que ele é um artista, em 
toda magnitude que este termo carrega consigo (...). Chego em casa e 
imagino caminhos para que ele viva sua arte e ponha arte em sua vida (...). E 
aqui, temos uma proposta para oferecê-lo. Conforme combinado na 
supervisão, iríamos buscar uma intersetorialidade, na qual alguém ou algum 
núcleo pudesse proporcioná-lo a possibilidade de estar em contato com as 
Artes Plásticas, sem ônus (...). Descobri que há um Projeto Social nas 
oficinas, que determina que, a cada cinco alunos matriculados e pagantes, 
abre-se uma vaga para alguém que não tenha como arcar com os custos. A 
professora solicita que ele encaminhe um currículo e as fotos de suas obras, 
para que dê um aval afirmativo. Assim, seu Maurício já tem garantida a sua 
presença na turma de Pintura em Tela e dependendo da avaliação que minha 
instrutora fizer de suas telas (a protagonista faz aula de Pintura em Tela neste 
local), já poderá ser organizada uma exposição no local, visto que ele será 
aluno regularizado (...). Ela ainda se disponibilizou a ensinar biscuit ao seu 
Maurício, o que é um de seus grandes desejos. Ele ficou encantado, pois nem 
sabia da existência (deste projeto social.) Perguntou inúmeros detalhes sobre 
as aulas e demonstrou conhecimentos que possui a respeito de célebres 
pintores (Picasso, Dali, e sua admiração por Van Gogh). Animou-se. 

 

É possível, desta forma, considerar que os grupos de apoio psicológico aos 

trabalhadores em situação de desemprego cumpriram uma função terapêutica, reflexiva, social 

                                                           

 

 
20 Nome fictício. 
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e informativa. 
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IV. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 

1. Caracterização dos Conteúdos Apresentados pelos Envolvidos 

Conforme anteriormente registrado, os grupos de “apoio psicológico...” foram 

destinados a todos aqueles que se considerassem desempregados e que tivessem 

disponibilidade para discorrer sobre as causas e conseqüências do desemprego em suas vidas. 

Em todos os encontros foram trabalhados os seguintes temas: “quais motivos/ hipóteses 

formulam sobre o fato de estarem desempregados” e “quais efeitos o desemprego imprime em 

suas vidas”. 

Vale registrar que se constatou uma similaridade no discurso dos participantes, ou 

seja, queixas, contradições, solicitações, discordâncias, apontamentos, reflexões semelhantes 

apareceram nos diversos grupos realizados nas diferentes cidades.  

Em função disto, o conteúdo que foi debatido nestes grupos será, em seguida, 

apresentado de forma genérica e ilustrativa, sem a indicação da região21, do serviço onde a 

intervenção aconteceu, nem mesmo qualquer outro dado que possa identificar a pessoa que 

compartilhou sua história com os psicólogos e demais integrantes dos grupos. 

Por intermédio do tema relacionado às hipóteses sobre o fato de estarem 

desempregados, foi possível averiguar que, por vezes, os participantes se responsabilizaram 

pelo fato de se encontrarem nesta situação, mencionaram que tiveram dificuldade de 

relacionamento, dificuldade na hora da entrevista, cabeça quente, que falharam, que tinham 

pouca qualificação, que não aceitaram a humilhação, que tiveram de pedir demissão porque 

não gostavam do trabalho, que se fecharam para o desconhecido, etc. 

Entretanto, ao longo da intervenção, a hipótese de serem responsáveis pela 

situação de desemprego passou a perder relevância. Perceberam, conforme citações abaixo, 

que não suportar o trabalho, não ter estudo suficiente... não era resultado de uma inadequação 

pessoal e sim das condições do trabalho, do ensino público oferecido, da falta de uma política 

                                                           

 

 
21 Só será identificada a cidade de Salvador, já que nesta região houve uma particularidade: o projeto foi 

oferecido à pessoas que trabalhavam como autônomas por meio de um cadastrado em um Programa público 
voltado aos trabalhadores autônomos, o Patra. Vide p. 67.  
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ampla voltada para a qualificação profissional (política que poderia ser proposta não apenas 

pelos órgãos públicos, mas também pelas empresas), dentre outros. 

 
Eu até gostava do que fazia, mas os donos do escritório eram completamente 
loucos, gritavam o tempo todo e achei que eu devia sair antes de ficar louca. 
 
O serviço era de mentir para os outros no telefone, vender uma coisa que na 
verdade não existia na prática, acabei não agüentando isso. 
 
Desistiu de buscar o emprego na (nome da empresa), pois sua vizinha falou 
que lá as pessoas morrem de pneumonia, pelo frio das galerias, do 
frigorífico. (trecho da protagonista sobre participante do grupo). 
 
Quando era motorista tive um revolver na minha cabeça e o ladrão 
perguntando se eu tinha filhos, porque eu ia morrer. Se reagirmos estamos 
errado, se o cobrador é assaltado ele é obrigado a pagar do bolso dele. O 
motorista de ônibus não tem acompanhamento psicológico, ele sai da 
empresa por conta do stress. 

 

Importa ressaltar que, se alguns apresentaram um discurso inicialmente impreciso 

sobre as razões do desemprego, ou melhor, se em alguns momentos se responsabilizaram e se, 

em outros, reconheciam que os motivos eram mais amplos e complexos, muitos tiveram um 

posicionamento, desde o início, crítico, mencionando questões de cunho macroestrutural. 

 
Não concordo com muitas questões patronais, cobro meus direitos.  
 
Há anos temos este tipo de problema, nossos governantes não criaram e não 
criam condições justas para os trabalhadores e para quem está assim como 
eu, desempregado. Falta oportunidade de trabalho. Não oferecem 
qualificação pra gente e aí como a gente sem dinheiro vai poder se 
qualificar, pegar ônibus pra procurar trabalho, manter nossos filhos na 
escola...  

 

Os participantes criticaram os políticos e a política pública do campo, 

consideraram-nos ineficazes. Discorreram mais especificamente sobre o auxílio para os 

desempregados, disponibilizado apenas para aqueles que realizavam trabalho formal (não 

correspondente à grande maioria dos desempregados) e oferecido por um período inferior (até 

seis meses) ao que normalmente utilizam para encontrar trabalho. 

 
Ela estava bastante chateada com as dificuldades financeiras, principalmente 
por estar correndo atrás do seu seguro desemprego há quatro meses, com 
tentativas seqüenciais e nenhuma expectativa positiva.  (trecho de relato da 
protagonista sobre uma participante do grupo). 
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Comentaram também sobre a falta de uma política ampla para geração de 

empregos. Salientaram sobre a má distribuição territorial das vagas (normalmente longe de 

suas casas), o que gera problemas com o transporte: as empresas não oferecem vale-transporte 

para longas distâncias, priorizam, assim, aqueles que moram perto do local do trabalho, mas, 

como não têm condições financeiras de morar nas regiões centrais onde pode haver vagas, 

ficam praticamente sem perspectivas. 

Sobre a qualificação, mencionaram que não aprenderam suficientemente os 

conhecimentos acumulados ao longo da história e que não estão atualizados. Repreenderam o 

nível precário de formação que tiveram e também os cursos atuais de curta duração, já que 

não cumprem com o objetivo de efetivamente ensinar; além disto, apontaram para o 

distanciamento que há entre o que é ensinado e o que gostariam e deveriam aprender.  

Censuraram também as formas atuais de organização do trabalho, bem como a 

economia pautada em princípios capitalistas. Ressaltaram que a atual conjuntura prima pela 

competição, pelo individualismo, pela “esperteza”. Princípios que permeiam as relações nas 

empresas e que são salientados na hora da contratação. Ainda sobre reestruturação produtiva, 

disseram que:22 

A crise econômica e as novas tecnologias diminuem o número de emprego; 

 
Fui despedido porque foram compradas máquinas automáticas, o que fez 
com que não fosse necessário tantos funcionários: de 37 ficaram 4 e o meu 
cargo foi ocupado por um gerente de nível superior de escolaridade.   

 

A terceirização torna precário o vínculo empregatício; 

 
As Cooperativas de trabalhadores e as ONGs acabam sendo preferidas pelos 
empresários, porque eliminam vínculos empregatícios e outras despesas com 
o trabalhador.  

 

                                                           

 

 
22 As discussões que os membros do grupo fizeram sobre reestruturação produtiva vão ao encontro 

daquelas realizadas por teóricos como: ANTUNES, Ricardo, in: Os Sentidos do Trabalho. São Paulo, Boitempo 
Editorial, 2002; Adeus ao Trabalho: Ensaio sobre a Metamorfose e a Centralidade do Mundo do Trabalho. 
Campinas-SP, Editora Cortez, 2002 e TONELLI, Maria José, in: Mudanças no Mundo do Trabalho e 
Desemprego, artigo utilizado para a formação dos protagonistas e divulgado no site do Banco Social:  
www.bancosocialpsi.org.br 
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Existe exploração e diminuição de vaga quando há exigência de ser polivalente; 

Fui ver um emprego onde o dono da empresa me disse que além da função 
de secretária, eu deveria fazer a limpeza do escritório, isso é menos uma 
vaga. 
 
Querem tudo na mesma pessoa. 
 
Meu patrão quer subir na vida usando as minhas costas.  
 
Eu precisava atender os clientes no balcão, cuidar do caixa e limpar o chão e 
não ganhava pelo acúmulo de funções, me sentia injustiçada.  

 

O excesso de hora extra alia-se ao baixo salário e à não contratação de outros 

funcionários; 

 
Eles pedem pra você trabalhar a mais e não pagam por isso. Criam um banco 
de horas e dizem que você vai poder descontar estas horas. Mas, na verdade, 
nunca é possível ou só no momento em que é bom pra eles, nunca pra gente.  
 
Os empresários preferem pagar horas extras do que contratar outra pessoa, 
assim não têm gastos empregatícios com um novo funcionário.  
 
O salário é baixo, mas aí, você faz hora-extra, ganha por isto e fica 
parecendo que o salário é bom, mas na verdade você está trabalhando a mais 
e o valor hora continua baixo. É só pra iludir.  
 
O pai de uma das participantes tem ficado 2 dias durante a semana em casa 
por conta desse Banco de Horas e, com isso, teve uma diminuição do salário 
antes maior com os pagamentos de hora extra.  (trecho de relato de uma das 
protagonistas) 

 

A adequação das empresas às necessidades do mercado e à modernização 

distancia as pessoas do trabalho que realmente gostariam de realizar; 

 
Hoje temos que ir para o que está aparecendo e não para o que queremos. 
Não adianta eu querer trabalhar como torneiro mecânico, algo que sei fazer, 
se hoje praticamente não existe mais trabalho nesta área.  

 

Há falta de clareza sobre os critérios da seleção profissional e, por extensão, da 

reprovação, assim como há um excesso de testes e entrevistas, o que gera ansiedade, perda de 

dinheiro e de tempo. Discutiram sobre o papel do psicólogo no processo de seleção 

profissional, sobre a falta de respeito e de ética por parte deste profissional e das empresas por 

não entrarem em contato com os candidatos, esclarecendo o porquê da não aprovação. 
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Os ‘nãos’ fazem com que vão para o processo de seleção com medo de não 
passar.  (trecho de protagonista sobre os participantes). 

 

Há aspectos discriminatórios associados à não contratação e que, embora notórios, 

quase sempre não são explicitados como um dos principais motivos da não aprovação: 

estética, etnia, experiência comprovada, gênero, idade, proximidade do trabalho à residência 

do candidato, saúde física etc. 

 
De tão angustiado só falou que emagreceu 13kg e ficou com marcas, vincos 
profundos em seu rosto e isto tem incomodado os entrevistadores.  (trecho 
de uma protagonista sobre um participante).  
 
O racismo existe. Eu e mais dois colegas fomos em busca de emprego em 
uma empresa de telemarketing, os dois foram aprovados e eu não. Tenho 
certeza que foi preconceito pela minha cor, porque nós três passamos em 
todos os testes.  
 
Tenho o curso de radiologia, mas não arrumo emprego porque não tenho 
experiência.  
 
 Trabalhei como Office-boy por dois anos sem carteira assinada, agora tenho 
experiência, mas não posso comprovar na carteira.  
 
A pressão psicológica ocorre em todas as áreas, o banco foi privatizado, eu 
estava grávida e quando ganhei neném e voltei, eles me mandaram embora.  
 
A encarregada do serviço me despediu embora tivesse implorado para que 
ela me deixasse trabalhar, porque eu era um funcionário exemplar. A 
encarregada não deu ouvidos e despediu os mais velhos, me sinto injustiçado 
e com vontade de morrer porque empregados muito piores continuaram e eu 
fui despedido.  
 
As empresas não querem pagar duas passagens, eu arrumei a vaga, mas não 
pude ficar.  

 

Há falta de informações e de diretrizes da política pública para o enfrentamento 

das situações vinculadas à instabilidade do mercado de trabalho.  

Além destes temas, os participantes também discutiram sobre como diferenciam 

trabalho formal e informal. O trabalho formal foi apresentado como, simultaneamente, 

representante das certezas, da estabilidade e do orgulho e, por outro lado, indicador da 

acomodação, da não construção de um projeto profissional pessoal, do não prazer e satisfação. 

O trabalho informal, por sua vez, poderia ser associado ao prazer, às habilidades, mas não ao 

trabalho. Destituiu-se, dessa forma, qualquer possibilidade de criatividade na execução de um 

trabalho de vínculo formal, como se situações criadoras não pudessem acontecer e também 
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deslegitimaram suas criativas formas de sobrevivência. 

 
Há dois anos trabalho com vendas, pintura, manutenção elétrica (...), mas 
estou desempregado.  

 

No tocante ao segundo tema norteador: “Quais efeitos o desemprego imprime em 

suas vidas”, relataram sentimento de humilhação, desamparo, falta de perspectiva, angústia, 

tristeza, depressão, ansiedade, desânimo, frustração, estresses, revolta, desespero.  

 
Estou nervoso, fico irritado facilmente e tenho a sensação de que essa 
situação vai se prolongar, receio que as coisas piorem e acredito que quando 
arrumar outro emprego eu irei ganhar um quarto do que ganhava.  
 
Estou muito deprimido, com raiva dos empregadores, com pensamentos 
muito negativos a respeito de mim mesmo e do mundo, com baixa auto-
estima.   
 
Já pensei inúmeras vezes em me atirar da ponte.  

 

Muitos contaram que se separaram ou que há constantemente brigas com a 

família, que estão sozinhos, que perderam a rede de contado, o que também dificulta a volta 

ao mercado de trabalho, já que falta “quem indica” (sic). Relataram que não apresentam 

condições mínimas para manter uma sobrevivência digna. 

 
Devido o desemprego e a não recolocação em novo trabalho, por atrasar 
todas as contas foi despejada, conta que está foi a pior sensação que já viveu 
em toda sua vida, hoje mora de favores.  (trecho da protagonista sobre uma 
participante) 
 
Dorme sobre uma caixa de madeira. Fala do tráfico de drogas e da 
prostituição na localidade, que lhe deixa freqüentemente indignado e 
assustado (...) tem medo de perder a vida.  (trecho da protagonista sobre um 
participante do grupo) 

 

Estas pessoas confirmaram os estudos realizados por Seligman Silva (1986), uma 

vez que revelaram sensação de impotência, apatia e desmotivação diante das sucessivas 

negativas do mercado de trabalho; sofrimento psíquico relacionado a estados depressivos 

(dentre outros); perda de contato com a rede social (família e amigos); angústia frente à 

situação de privação vivenciada por elas e pela família; irritabilidade principalmente com os 

mais próximos. 

Características que influenciam negativamente na imagem que possuem de si 
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mesmos, tanto que raramente puderam valorizar as diversas formas que utilizam para 

sustentar a vida: quase todos desenvolvem mais de uma tarefa, são, ao mesmo tempo, 

vendedores ambulantes, faxineiros, quituteiros, cuidadores das crianças da casa e da 

vizinhança, reparadores de roupa e dos pertences da casa, compositores, dentre outros. 

Realizam, conforme, Esteves (2005)23, trabalho invisível, trabalho pouco notório, 

quase sempre desqualificado, mas fundamental para a manutenção da vida, da sobrevivência 

pessoal e familiar. E, além destas tantas atividades, têm como trabalho principal procurar 

emprego. Normalmente procuram-no em Agências de Emprego públicas ou privadas, via 

Internet, por meio de contato com amigos, parentes, conhecidos (quando têm), indo às 

empresas, perguntando aos trabalhadores empregados em firmas que gostariam de trabalhar. 

Alguns, entretanto, já estão desistindo de procurar. 

Ainda sobre trabalhos pouco valorizados, em Salvador, o projeto “Apoio 

psicológico...” contou basicamente com a participação de trabalhadores autônomos 

cadastrados no Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo (Patra), trabalhadores que 

desenvolviam atividades relacionadas principalmente à limpeza doméstica e construção civil. 

Pessoas que, por trabalharem como diarista sem qualquer proteção empregatícia, debateram 

sobre questões relacionadas não apenas ao desemprego, mas também ao trabalho específico 

que desenvolvem, à precariedade do vínculo empregatício, à política para os trabalhadores 

autônomos proposta pelo governo da Bahia. 

Reclamaram sobre a não garantia do vale-transporte, do vale-refeição (direitos dos 

trabalhadores formais) e sobre a substituição corriqueira dos trabalhadores; 

Se, pelo menos, eles incluíssem os nossos custos com transporte. Mas se a 
gente vai reclamar qualquer coisa alegam que se não quisermos trabalhar 
tem mais de mil desempregados na fila aguardando uma vaga.   

 

Apontaram problemas institucionais e a falta de garantia que têm. 

Já tive dia de chegar num lugar para trabalhar, a pessoa nem abrir a porta e 
dizer que não pediu serviço nenhum ao Patra. Tive foi que pedir centavos na 
rua para voltar para casa.  

                                                           

 

 
23 Para aprofundar essas discussões, ver Egeu Esteves em “As formas invisíveis do trabalho”. Artigo 

apresentado, em 2005, no evento de políticas públicas que foi organizado pelo CPF e pelo Banco Social de 
Serviços em Psicologia. 
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Demonstraram o quanto o trabalho doméstico é ainda desvalorizado e 

desrespeitado pelos patrões e, por extensão, o quanto já foram humilhados. 

 
Infelizmente, não tenho coisa boa para contar não. Tenho passado muitas 
decepções. Você já imaginou o que é trabalhar um dia inteiro e sair sem 
receber nada.  
 
Quem vai fazer faxina numa casa de três andares com até seis suítes em 
troca de R$ 20 se submetendo a todo tipo de humilhação é porque precisa.  
 
Me sinto usado, explorado, desvalorizado, não só pela baixa remuneração, 
mas por não ter o reconhecimento da qualidade do meu serviço.  

 

Protestaram sobre o valor simbólico que recebem por dia de trabalho; 

 
A nossa diária está congelada há dois anos. Tem lugares que para ir trabalhar 
a gente pega quatro transportes. Aí só ficam R$ 14. Se o cliente não servir 
almoço como eles orientam e a gente fizer um lanche ainda chega com 
menos em casa. Se for fazer a conta, a gente está só se desgastando.  

 

No tocante ao impacto do trabalho e da baixa remuneração sobre a vida psíquica 

do trabalhador, Lopes (1999), utilizando dados revelados no ‘Estudo Multicêntrico de 

Morbidade Psiquiátrica em Áreas Metropolitanas’, realizado por Almeida Filho, et al., (1992) 

menciona que há prevalência de transtornos mentais nos trabalhadores de áreas urbanas e que 

há uma variação na prevalência de transtornos mentais ao se comparar ganho e ocupação, 

quanto menor o salário maior a incidência de transtorno mental, indicando a relação que há 

entre nível de sofrimento com o grau de apropriação dos meios de produção.  

Cumpre registrar, entretanto, que em algumas circunstâncias, diante de tantas 

dificuldades, atribuiu-se mérito à existência do Patra e houve o reconhecimento de que alguns 

patrões têm bom caráter. 

 
Aqui está sempre me acolhendo nas horas difíceis.  
 
O Patra é uma opção para quem se encontra desempregado como uma 
segurança mínima.  
 
O filho da moça tinha brigado com as duas empregadas e me chamado de 
pirraça para lavar as roupas deles. Ela dispensou os meus serviços, mas me 
pagou porque teve consciência que eu tinha perdido meu dia. Nunca esqueço 
isso. A gente também encontra pessoas boas.  
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Nos grupos realizados em Salvador também foram abordados temas similares às 

demais regiões: 

- Diferenças e semelhanças entre trabalho autônomo e desemprego; 

- Excesso ou falta de idade como empecilho para conseguir bons trabalhos; 

- Falta de condições financeiras para investir em cursos profissionalizantes; 

- Falta de lanche enquanto estão nas filas dos postos de intermediação de mão-de-

obra à espera de trabalho; 

- Injustiça social; 

- Necessidade de um espaço/ grupo/ movimento que dê diretrizes às suas 

reivindicações; 

- O trabalho e a ausência de trabalho afetam o convívio familiar e a saúde, dentre 

outras dificuldades; 

- Precariedade dos serviços prestados pelo Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS) que faz com que alguns optem por não contribuir; 

- Redução da oferta de trabalho relacionada à crescente industrialização. 

Ao longo dos encontros, os participantes de todas as regiões propuseram 

alternativas para o enfrentamento da situação desfavorável em que se encontram. Alternativas, 

como: 

- Exigir a elaboração de políticas específicas que contemplem questões como: 

idade, gênero, portador de necessidades especiais; 

- Lutar pela diminuição da carga horária, para que haja a necessidade de se 

contratar outros funcionários; 

- Lutar pelos direitos: exigir políticas públicas com regras claras de modo a 

beneficiar realmente os trabalhadores e os desempregados; 

- Participar de espaços de trocas sociais; 

- Propor a reestruturação e articulação das agências que participam do Sine de 

forma a oferecer um atendimento de qualidade e integrado; 

- Reconstruir o trajeto profissional para se descobrir novas aptidões e valorizar 

novas potencialidades; 
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- Requerer a criação de leis de incentivo aos estudantes; 

- Requisitar a diminuição das taxas tributárias das empresas, para que os 

empresários possam investir o dinheiro que sobraria na oferta de novas vagas; 

- Ter olhar crítico sobre estigmas (ideológicos) relacionados à raça, idade, 

inteligência etc; 

- Revitalizar e redimensionar a rede de contatos / referências, visto que assim 

poderão ampliar a possibilidade de serem indicados para uma nova oportunidade 

de trabalho; 

 

Valorizar outras formas de trabalho que não apenas a modalidade emprego. Como 

é o caso do cooperativismo. No entanto, também discutiram sobre a dificuldade de montar e 

gerenciar o próprio negócio, tendo em vista a falta de capital de giro; sendo assim necessário 

respaldo dos órgãos públicos. 

 

2. O Percurso da Implantação do Projeto Apoio Psicológico - 

Regiões e Características 

O projeto Apoio psicológico ao trabalhador em situação de desemprego foi 

realizado em 20 cidades. Teve seu lançamento na capital paulista, no dia 15 de novembro de 

2003. No mês seguinte foi ampliado para Santo André (SP). No dia 06 de fevereiro foi 

implantado em Palhoça (SC) e exatamente um mês depois em Belo Horizonte (MG). No 

semestre seguinte foi implantado em dez cidades: no dia 20 de julho foi lançado no Distrito 

Federal, especificamente em Brasília e Taguatinga; no início de agosto em cinco cidades do 

Rio Grande do Sul, a saber: Porto Alegre, Guaíba, Cachoeirinha, Pelotas e Três de Maio; no 

dia 10 de setembro em Diadema (SP) e quatorze dias depois em Fortaleza (CE); no dia 23 de 

novembro em João Pessoa (PB). No início de 2005 foi implantado em mais cinco cidades: no 

dia 03 de janeiro em Salvador (BA), dez dias depois em Uberlândia (MG); no dia 02 de 

fevereiro em Olinda (PE) e no início de abril em Florianópolis (SC), Chapecó (SC) e 

Criciúma (SC). A tabela abaixo organiza estas informações, sintetizando as metas alcançadas. 
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Data de lançamento, data do término, número de protagonistas e de usuários que 

participaram do projeto em cada região em que foi implantado. 

 
Tabela 2 

LOCAL INÍCIO TÉRMINO PROTAGONISTAS* USUÁRIOS** 

1- São Paulo - SP 11/2003 11/2004 

2- Santo André - SP 12/2003 05/2005 

3- Diadema - SP 08/2004 11/2004 

 
40 

 
2411 

 

4- Palhoça - SC 02/2004 06/2004 4 21 

5- Belo Horizonte - MG 03/2004 03/2005 24 1400 

6- Brasília - DF 

7- Taguatinga – DF 
07/2004 

12/2004 
 

16 490 

8- Porto Alegre - RS 

9- Guaíba - RS 

10- Cachoeirinha - RS 

11-Pelotas – RS 

12-Três de Maio – RS 

08/2004 

 
 

01/2005 
 

 
 

19 
 

 
 

174 
 

13-Fortaleza - CE 09/2004 02/2005 4 61 

14-João Pessoa - PB 11/2004 02/2005 7 54 

15-Salvador - BA 01/2005 06/2005 14 150 

16-Uberlândia - MG 01/2005 06/2005 11 65 

17-Olinda - PE 02/2005 06/2005 6 44 

18- Florianópolis (SC) 03/2005 05/2005 2 17 

19- Chapecó (SC) 03/2005 06/2005 2 2 

20 – Criciúma (SC) 05/2005 06/2005 11 12 
Fonte: Banco Social de Serviços em Psicologia 
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Dados numéricos do projeto Apoio Psicológico ao Trabalhador em Situação de 
Desemprego 

 
 
Tabela 3 

Parceria Federal: Ministério do Trabalho e Emprego 

Psicólogos Inscritos no Banco Social – Brasil 5666 

Psicólogos Inscritos no Projeto Apoio Psicológico... - Brasil 633 

*Protagonistas do referido projeto 160 

Parcerias estabelecidas 18 

**Usuários Atendidos   4901 

Número de cidades em que o projeto aconteceu 20 

Fonte: Banco Social de Serviços em Psicologia 
 

Conforme ilustrado na Tabela 3, o projeto foi implementado em um terço dos 

Estados brasileiros, além do Distrito Federal e, de acordo com a Tabela 4, contou com a 

participação de um número expressivo de usuários e com o compromisso de mais de uma 

centena de psicólogos.  

Por validar as características e peculiaridades de cada uma destas regiões, o 

projeto foi encerrado em momentos diferentes. O tempo de existência em cada cidade variou 

de três meses a um ano. 

A primeira finalização aconteceu em Palhoça, seguida de São Paulo, Diadema, 

cidades do Distrito Federal, cidades de Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte, Uberlândia e 

Santo André. As demais cidades resolveram, em comum acordo com a coordenação do Banco 

Social, dar continuidade ao projeto após maio de 2005, data estipulada para seu término. Esta 

decisão foi tomada para se respeitar o tempo mínimo necessário à instalação e ao 

desenvolvimento dos grupos, uma vez que algumas cidades, em função dos trâmites 

burocráticos, só efetivaram as parcerias no início de 2005. 

Para a elaboração deste relatório, considerou-se o trabalho realizado de novembro 

de 2003 a junho de 2005, ou seja, considerou-se um ano e sete meses de intervenção. Estes 

diferentes percursos serão em seguida descritos. 
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2.1. CRP 06 - SÃO PAULO 

 

Caracterização Socioeconômica 

Conforme citado o projeto “Apoio Psicológico ao Trabalhador em Situação de 

Desemprego” foi inaugurado no Estado de São Paulo. Estado localizado na região sudeste do 

Brasil e que ganhou visibilidade nacional a partir, sobretu0 para questões relacionadas à 

economia, desenvolvimento tecnológico, científico, entre outros.  Desde o século XX é o 

centro econômico brasileiro; contudo, deixou de ser uma região voltada especificamente para 

a agropecuária, destaca-se também no setor secundário (indústria) e terciário (serviços e 

comércio). 

Situa-se na faixa de elevado padrão de vida. Segundo Atlas de Exclusão Social do 

Brasil (2004, v.2) possui a quarta menor taxa de exclusão social (0,700)24. Todavia, quando 

avaliado especificamente o percentual de desigualdade social (0,451) e de violência (0,306), 

percebe-se que há desigualdades de renda, de condições de vida e que é o quarto estado mais 

violento da nação. Ao lado da modernidade e sofisticação há, neste estado, retrocesso, 

pobreza, índices elevados de homicídios, miséria. 

São Paulo é composto por vários municípios caracterizados por este contraste. 

Dentre as cidades ilustrativas desta dualidade há a capital, Santo André e Diadema (região 

metropolitana Grande São Paulo), regiões em que o projeto “Apoio Psicológico...” foi 

implantado. 

 

GRANDE SÃO PAULO 

Caracterização Socioeconômica 

A população da região metropolitana da Grande São Paulo (composta por 39 

municípios), segundo dados do Censo de 2000, é de 17,8 milhões de habitantes, ou seja, é um 

dos três maiores centros urbanos do mundo, demograficamente menor apenas que as regiões 

                                                           

 

 
24 O índice de exclusão social varia de zero a um, sendo que as piores condições de vida equivalem a 

valores próximos a zero, enquanto as melhores situações sociais estão próximas de um. 
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metropolitanas de Tóquio, com 29 milhões e da Cidade do México, com 18 milhões de 

habitantes. 

Esta região distingue-se pela sua produção cultural e artística e, desde o século 

XX, é o centro econômico brasileiro e da América Latina. Sobressai-se no setor terciário e 

tem o maior parque industrial do País. Seu Produto Interno Bruto (PIB) atingiu, em 2000, algo 

em torno de US$ 99,1 bilhões, o que corresponde à cerca de 16,7% do total brasileiro. 

Em 2001 seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)25 era considerado alto. 

No entanto, o significado deste valor pode ser alterado quando se avalia individualmente cada 

município e quando há uma apreciação intramunicipal. É o caso de Diadema, que possui 

índice médio, um dos mais baixos do estado ou mesmo quando se considera que 40% dos 96 

distritos da capital (região central da metrópole) possuem baixo nível de desenvolvimento 

humano. 

Sobre a capital, Pochmann (2004) ainda menciona que houve um aumento 

populacional de 4% nos distritos de baixo desenvolvimento humano e a região com IDH 

muito baixo teve crescimento populacional de 22%. Isto significa que parte expressiva da 

população empobreceu e passou a morar em lugares em que a qualidade de vida é mais 

precária. 

 

Desenvolvimento do Projeto - Parcerias 

No mês em que o projeto foi inaugurado, 19,9%26 da população economicamente 

ativa (PEA) da Grande São Paulo estava desempregada. Parte relevante desta população 

freqüentava a Central de Trabalho e Renda da Central Única dos Trabalhadores (CTR - CUT) 

e o Centro de Solidariedade ao Trabalhador (Força Sindical), postos do Sine que, em 

novembro de 2003, firmaram parcerias com o Banco Social. 

No início de 2004 o Banco Social também estabeleceu convênio de cooperação 

técnica com a Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento e Solidariedade de SP 

(SDTS), que possuía um cadastrado diferente do Sine, mas com função similar de 

                                                           

 

 
25 O I.D.H. entre 0,0 e 0,499 indica desenvolvimento humano baixo; entre 0,500 e 0,799 médio e maior 

que 0,800 representa desenvolvimento humano alto. 
26 Segundo dados da Fundação Seade e Dieese para o mês de novembro de 2003. 
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intermediação de mão-de-obra. 

Além das parcerias com as entidades vinculadas ao sistema público, o Banco 

Social também firmou acordo de compromisso com o Serviço Social do Comércio de São 

Paulo (Sesc-SP)27. O trabalho realizado no Sesc foi similar ao realizado nas entidades 

públicas. O acordo de compromisso foi constituído com as unidades do Sesc Pompéia e do 

Sesc Carmo. 

Desta forma, o projeto foi realizado nas instalações disponibilizadas pelas cinco 

entidades envolvidas (CUT, Força Sindical, SDTS, Sesc Pompéia e Sesc Carmo). Cumpre 

registrar que para cada parceria um termo de cooperação técnico ou de compromisso foi 

assinado (Anexo VI). 

A primeira parceria firmada foi com a CUT e aconteceu em novembro de 2003, 

no mesmo mês a parceria com a Força Sindical foi estabelecida. O primeiro grupo aconteceu 

em dezembro de 2003 nas instalações da CUT Santo André (Grande São Paulo) e em janeiro 

foi implantado na CUT São Bento e na Força Sindical, localizadas na capital. 

Em fevereiro de 2004 foi acordada a parceria com a SDTS, que aconteceu 

especificamente com o Programa São Paulo Inclui. Programa que buscava organizar o 

mercado de trabalho e oferecer alternativas de ocupação por meio da criação de serviço de 

alocação de mão-de-obra, intermediação de negócios, bem como certificação dos 

trabalhadores autônomos beneficiários de programas sociais da SDTS. 

Os grupos de apoio psicológico ao trabalhador em situação de desemprego 

iniciaram em abril e ocorreram nas instalações dos Centros de Atendimento Solidário (CAS – 

postos da SDTS). As intervenções no Sesc Pompéia começaram em maio e em junho foram 

estendidas ao Sesc  Carmo28.  

Em setembro, por solicitação da SDTS, o projeto realizado em parceria com esta 

secretaria foi reconfigurado, voltou-se exclusivamente aos trabalhadores em situação de 

desemprego moradores de albergues e que tinham participado do Programa Operação 

Trabalho desta secretaria, ou seja, eram trabalhadores desempregados de longa duração (mais 

                                                           

 

 
27 Instituição privada em fins lucrativos, voltada para o campo cultural e do lazer, que tem amplo 

reconhecimento social e presta trabalho de caráter público. 
28 O Sesc Carmo tem histórico de receber pessoas em situação de desemprego, pois disponibiliza 

recursos, como: computador, sala de jogos, assistente social que atende pessoas que estão nesta situação. 
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de oito meses) que participaram de cursos de capacitação ocupacional, exerceram atividades 

na Prefeitura, receberam uma bolsa mensal no valor do salário mínimo, auxílio-transporte e 

seguro de vida29, mas que, na época em que o projeto do Banco Social foi oferecido, já não 

eram mais beneficiários do  Programa Operação Trabalho.  

Os trabalhadores moradores de albergues foram indicados pela SDTS, pela equipe 

de coordenação do São Paulo Inclui. Esta nova modalidade do projeto “Apoio psicológico...” 

também envolvia a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), responsável pela 

coordenação dos albergues.  

O panorama apontado abaixo30 indica a urgência de se agregar novos dispositivos 

de atenção psicossocial aos já existentes. Por ser uma população a procura de trabalho e 

emprego e em função de tantas incertezas e ausências, resolveu-se oferecer o projeto “Apoio 

psicológico...” com alguns novos arranjos. Contudo, os objetivos, resultados esperados e os 

procedimentos centrais (tais como intervenção grupal, temas norteadores, treinamento dos 

funcionários da SDTS, avaliações etc) foram mantidos.  

Sobre os novos arranjos, cabe salientar que os grupos oferecidos foram fechados, 

ou melhor, as mesmas pessoas participaram de todo o processo e o número de encontro de 

cada grupo foi ampliado de 4 para 10, o que, no meio de tantos desencontros, poderia 

propiciar uma experiência de constituição de vínculos, contatos, constância. Importa salientar 

que só foi possível aumentar o número de encontros porque a Prefeitura de São Paulo oferecia 

R$ 51,00 reais mensais em créditos no bilhete único31 para pagamento do transporte público 

                                                           

 

 
29 Detalhes sobre os programas da SDTS ver POCHMANN, M. (org.) Outra Cidade é Possível – 

Alternativas de Inclusão Social, São Paulo: Editora Cortez, 2003. 
30 Pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em 2003, indica que, das 

10.394 pessoas moradoras de rua da capital paulista, 59,51% pernoitavam em albergues, 81,5% tinham entre 18 
e 55 anos, 87,2% eram do sexo masculino, 92% possuíam apenas o ensino fundamental (completo ou 
incompleto), os quais tinham experiência profissional principalmente nos setores de serviços gerais, construção 
civil e comércio, 4% tinham nível universitário e eram contadores, enfermeiros, administradores e professores, 
havia também estatístico, advogado, jornalista, médico e químico, 56% eram da raça negra (20,6 % negros e 
35,4% pardos). Todavia, é sabido que estas pessoas freqüentemente não têm garantia de permanência nestes 
estabelecimentos, muitas vezes transitam entre os albergues da cidade e a rua. E, quando conseguem estadia, 
apenas podem permanecer nestes ambientes no período noturno: entram em torno das 19:00, tomam banho, 
jantam, dormem em torno das 22:00 e saem no início da manhã seguinte, aproximadamente às 7:00, após café da 
manhã. Freqüentemente não estão autorizados a passar o dia no estabelecimento, exceto se há oficinas e 
atividades culturais, o que ainda é uma exceção.  No período em que ficam fora do albergue, não têm garantia de 
almoço, nem mesmo de lugares para guardar suas roupas, documentos, pertences. Estão à mercê da caridade e 
exploração alheia, expostos à violência física e ao risco de morte brutal, bem como à humilhação e vergonha. 

31 Por se tratar de dinheiro público, os trabalhadores tinham de comprovar a presença, logo, tiveram de 
assinar listas de presença. 
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(ônibus). 

Com o intuito de minimizar outros efeitos negativos associados aos desencontros 

e incertezas (como o esquecimento e a desesperança, que, não raramente acometem aqueles 

que estão nesta situação), cada trabalhador teve a oportunidade de confeccionar um diário, um 

poema, um pôster, uma música, uma gravura... contendo detalhes do trajeto profissional e 

pessoal de cada um32. 

Avalizou-se, assim, a existência de um passado, legitimando uma história e 

criando a possibilidade de existência para além do dia seguinte (já que esta freqüentemente é a 

tarefa fundamental de cada um deles). A finalidade era que resgatassem atividades / trabalhos 

que fizeram e que não lembravam, descobrissem habilidades que tinham, mas não sabiam, 

delineassem atividades em que poderiam se destacar, falassem melhor de si mesmos etc. 

Estes resgates colaboraram no processo de seleção organizado por empresas 

parceiras da SDST a que os moradores de albergues foram convidados a concorrer. Cumpre 

apontar para o fato de que esta modalidade envolvia (além do Banco Social, do CRP de São 

Paulo, da SDTS e da Secretaria de Assistência Social (SAS) empresas conveniadas à SDTS, 

que tinham como atribuição oferecer vagas de trabalho para parte dos envolvidos com o 

projeto. Porém, em nenhum momento do processo foi garantida a certeza de trabalho, mesmo 

porque não haviam vagas para todos e nem todos tinham o perfil solicitado pelas empresas. 

Em função das peculiaridades deste módulo, os psicólogos foram quinzenalmente 

acompanhados por Maria Alice Vassimon e por Mônica Raal Mauro responsáveis pela 

coordenação do grupo psicoterápico oferecido aos moradores de rua envolvidos com o projeto 

OCAS33: projeto social caracterizado especialmente pela confecção e venda de revista por 

moradores de rua. 

 

 

                                                           

 

 
32 Registrar o percurso dos participantes era uma técnica por vezes almejada pelos coordenadores dos 

demais grupos, visto que assim os trabalhadores em situação de desemprego poderiam mais facilmente visualizar 
suas desenvolturas. Todavia, nem sempre as entidades parceiras disponibilizavam material para que fossem 
elaborados (conforme estabelecido no termo de cooperação técnica). Em algumas situações os protagonistas 
doaram o material que seria utilizado na atividade realizada. No módulo “Moradores de Albergues” a SDTS 
cedeu o material necessário. 

33 Informações: www.ocas.org.br 
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Perfil dos Participantes 

Considerando as intervenções que aconteceram nas três cidades (São Paulo, Santo 

André e Diadema) e os dois módulos (A - Moradores de albergue; B - Cadastrados no Sine), 

ao todo aconteceram 253 encontros, ou seja, cerca de 63 grupos, distribuídos nas cinco zonas 

da cidade. 

Na região central (onde tradicionalmente há grande circulação de pessoas em 

situação de desemprego) estavam os postos da CUT São Bento, da Força Sindical, Sesc 

Carmo e a SDTS (parte dos atendimentos da população moradora de albergue aconteceu na 

sede da SDTS); na zona norte encontrava-se o CAS Jaçanã (conforme apontado os CAS são 

postos da SDTS), na zona sul estava o CAS Santo Amaro, na zona leste o CAS São Mateus e 

na zona Oeste o Sesc Pompéia. Havia postos da CUT nos municípios de Santo André e 

Diadema (Grande São Paulo). 

Esses grupos aconteceram em diferentes horários e dias da semana. Em alguns 

postos da SDTS e no Sesc ocorreram inclusive aos finais de semana e à noite, horários 

solicitados pelos protagonistas e por parte do público alvo. Participaram da coordenação 40 

psicólogos e foram atendidas 2.411 pessoas. 

Para ilustrar, dividiu-se o perfil dos participantes em dois grupos: A - moradores 

de albergue; B - cadastrados no Sine. No tópico perfil geral (p. 81) foi registrada uma síntese 

dos dois grupos. 

 

Moradores de Albergues 

Participaram 67 trabalhadores em situação de desemprego, moradores de 

albergues, sendo 86,56% homens; 77,61% com mais de 40 anos, e 44,77% eram brancos. De 

acordo com os gráficos seguintes: 
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Gênero

87%

13%

Masculino Feminino
 

Gráfico 9 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Raça/ Etnia

3% 19%

45%

33%

Branco Negro Amarelo Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 11 

 

Quanto ao estado civil, 67,16% eram solteiros. 

Idade
7% 7%

23%

7%

56%

19 a 29 30 a 39
40 a 49 50 ou mais
Não declararam ou não souberam

Gráfico 10 
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Estado Civil

68%

12%

13%
7%

Solteiro Casado Outros Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 12 

 

Em relação à escolaridade, 68,65% possuíam apenas ensino fundamental 

incompleto. 

Escolaridade

70%

13%
1% 9% 0%1%

6%

Analfabeto Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental incompleto Ensino Médio completo
Ensino Médio incompleto Ensino Superior
Não declararam ou não souberam  

Gráfico 13 
 

A maioria tinha experiência em trabalhos que não exigem qualificação específica: 

21% já tinham trabalhado com serviços gerais ou como ajudante, cerca de 5% eram 

domésticas, vendedores, faxineiros, cozinheiros, motoristas, vigias, varredores. Esta 

caracterização revela uma aproximação aos dados apresentados na pesquisa da FIPE 

anteriormente citada, especialmente em relação à profissão, gênero, idade e escolaridade. 

 

Cadastrados no Sine 

Além dos 67 moradores de albergue, participaram 2344 trabalhadores em situação 

de desemprego inscritos no SINE (CUT e Força Sindical), no CAS (módulo I do Programa 

São Paulo Inclui - SDTS) ou frequentadores do SESC Pompéia e Carmo. Deste total, 57% 

eram homens; 70% adultos jovens (de 19 a 39 anos). 
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Gênero

57%

43%

Masculino Feminino
 

Gráfico 14 
 

Idade

42%

18%
6% 1% 5%

28%

16 a 18 19 a 29
30 a 39 40 a 49
50 ou mais Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 15 

 

Quanto ao estado civil, 56% solteiros; 99% tinham dependentes, sendo que 61% 

possuíam três ou mais dependentes. 

Estado Civil

56%29%

14% 1%

Solteiro Casado Outros Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 16 
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Número de Dependentes

1%
22%

16%
22%

39%

Nenhum Um Dois Três Mais que três

 
Gráfico 17 

 

A grande maioria tinha experiência profissional considerada sem qualificação, 

desenvolvia trabalhos como: ajudante geral; atendente; auxiliar administrativo, auxiliar de 

limpeza, de produção, de enfermagem, babá, caixa, diarista, empacotador, empregada 

doméstica, porteiro, vigia, motorista, recepcionista. 

 

Perfil Geral 

Considerando os dois módulos (perfil A e B), os grupos de apoio psicológico 

foram compostos majoritariamente por homens (57,85%), com menos de 40 anos (73,28%), 

solteiros (56,32%), com dependentes e sem qualificação; homens que, em tese, possuem 

poucas perspectivas de ingressar no mercado formal tal como está configurado. O que indica a 

necessidade de se constituir políticas públicas específicas para os adultos jovens (até 40 anos), 

arrimo de família, com baixa instrução e sem especialização profissional. 

No entanto, é fundamental salientar que 79% dos moradores de rua possuem mais 

de 40 anos, ou seja, os dados indicam que a grande maioria da população em situação de 

extrema pobreza é adulta e idosa (40 anos ou mais), sendo parte significativa em idade 

produtiva. 
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2.2. CRP12 – SANTA CATARINA 

 

Caracterização Socioeconômica 

Depois da implementação do projeto “Apoio psicológico...” no Estado de São 

Paulo, foi lançado em Santa Catarina, primeiramente em Palhoça (compõe a região 

metropolitana de Florianópolis) e, meses depois, em Florianópolis, Chapecó e Criciúma. As 

duas últimas cidades ficam na região Oeste e Sul do Estado, respectivamente. 

Além destes municípios, há outros 199; no entanto, Santa Catarina é o menor 

Estado do Sul brasileiro e também o menos populoso: tem cerca de 95 mil km² e, segundo 

censo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2000, é 

habitado por 5.333.284 pessoas, sendo 78% urbana. Grande parte tem ascendência européia. 

Sua beleza natural representada pelas florestas, morros, matas e pelo litoral (uma 

das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil, com 561 km e cerca de 500 

praias) e a ocorrência de neve no inverno na região serrana atraem turistas de diferentes 

lugares do país e do mundo.  

Além do turismo, há atividades econômicas ligadas à pecuária (criação de 

bovinos, suínos), à agricultura (maçã e grãos) e à produção industrial. O estado possui um dos 

mais importantes parques têxteis do país, bem como indústrias eletro-metal-mecânico, 

indústrias madeireiras, moveleiras, de papel e papelão, relacionadas à produção de cerâmica, 

materiais de construção, motores. Também é exportador de móveis, tecidos, carne bovina e 

suína. 

Santa Catarina se destaca, ainda, pela qualidade de vida que oferece à sua 

população. Em comparação com os demais estados da federação e, considerando o estudo 

revelado pelo Atlas da Exclusão Social (2004, v1)34, tem uma alta taxa de alfabetização, a 

segunda melhor do país (0,967); a segunda menor taxa de violência (0,963), a terceira menor 

taxa de pobreza (0,951); a terceira melhor em emprego formal (0,805) e é o quinto em 

desigualdade social (0,264). Dados que indicam que o Estado possui a segunda menor taxa de 

                                                           

 

 
34 POCHMANN, Marcio e AMORIM, Ricardo (orgs). Atlas da exclusão social no Brasil. São Paulo, 

Cortez Editora, 2004. 
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exclusão social (0,739), abaixo apenas do Distrito Federal. 

Para a efetivação do projeto, a equipe local do Banco Social firmou parceria com 

a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego de Palhoça, com a Delegacia Regional do 

Trabalho e com as Subdelegacias Regionais do Trabalho, que possibilitaram a realização do 

projeto em Florianópolis, Chapecó e Criciúma. Será, em seguida, apresentado separadamente 

o desenvolvimento do projeto em cada uma das regiões. 

 

PALHOÇA 

Três meses após o lançamento na maior metrópole brasileira, o projeto foi 

implantado em um município com dimensões e histórias significativamente diferentes. Desta 

vez, foi instalado em Palhoça, um pequeno município do sul brasileiro, composto por cerca de 

102.000 habitantes, localizado em uma região geograficamente privilegiada: entre o litoral e a 

Serra do Mar catarinense, a 15 km da capital Florianópolis. Possuem diferentes opções de 

praias, parques ecológicos e abriga um dos maiores mangues da América do Sul35. 

Este cenário tem favorecido o campo econômico relacionado à produção de 

mariscos, ostras, camarões, escargots; às industrias de pequeno e médio porte que produzem 

especialmente móveis, produtos alimentícios e bebidas e o setor de serviços e comércio que 

tem sido impulsionado não só pela comercialização destes bens, mas, principalmente, pelo 

turismo. 

Como cerca de 70% de sua área é constituída pela Mata Atlântica, menos de um 

terço de seu território é designado exclusivamente à moradia. Segundo dados da Secretaria do 

Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente (2003) aproximadamente 95% 

da população é urbana, a quantidade de homens e mulheres é equivalente, cerca de 60% são 

adultos, 9,4% têm renda insuficiente e 30% são considerados pobres. A esperança de vida ao 

nascer, a taxa de alfabetização e o índice de desenvolvimento humano são elevados, 

respectivamente: 74,8%; 93,5%; 0,816. 

Estes últimos dados indicam que Palhoça tem mantido um padrão de qualidade de 

vida estável, uma vez que os estudos realizados três anos antes e apresentados no Atlas da 

                                                           

 

 
35 Fonte: www.palhoca.sc.gov 
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Exclusão Social (2004, v 01) apontam um quadro semelhante: taxa elevada de conhecimento 

(escolaridade e alfabetização) e taxa mínima de violência. Ainda assim, a taxa de exclusão 

social foi considerada média (0,551), já que, as taxas de desigualdade e de emprego formal 

eram pouco favoráveis: 0,116 e 0,113. Motivo que justificou a implantação do projeto Apoio 

Psicológico ao Trabalhador em Situação de desemprego. 

Ainda no tocante ao mercado de trabalho, vale informar que em Palhoça há uma 

sazonalidade expressiva, visto que nos meses de verão (especialmente entre dezembro e 

março), em função da grande visita de turistas à região, as ofertas de emprego aumentam 

consideravelmente, decaindo logo em seguida, quando ocorre uma queda no turismo 

catarinense. 

 

Desenvolvimento Do Projeto - Parcerias 

Para o desenvolvimento do projeto, a equipe local do Banco Social estabeleceu 

parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego. As intervenções grupais 

começaram em maio de 2004 após os procedimentos padrões: divulgação do projeto aos 

psicólogos e ao público alvo, orientação prévia dos protagonistas, assinatura do termo de 

adesão ao trabalho voluntário, treinamento da equipe que trabalhava no posto de 

intermediação de mão-de-obra de Palhoça. 

Quatro psicólogas participaram do projeto e, por um mês e meio, coordenaram 

dois grupos compostos ao todo por 21 pessoas em situação de desemprego. O projeto foi 

realizado por um pequeno período porque o posto do Sine teve de mudar de endereço e no 

novo endereço não havia espaço para a realização dos grupos. 

 

Perfil dos Participantes 

Por meio dos relatórios encaminhados à equipe do Banco Social, traçou-se o perfil 

dos participantes, a saber: 62% eram mulheres, 48% eram jovens adultos (de 19 a 39 anos) e 

todos brancos. 



 85

Gênero

38%

62%

Masculino Feminino

 
Gráfico 18 
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Gráfico 20 

 

Referente ao estado civil, 43% eram solteiros e possuíam de 1 a 3 dependentes. 
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Estado Civil
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Gráfico 21 

 

Número de Dependentes
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Gráfico 22 
 

Estas pessoas apresentavam experiência em trabalhos que não exigem 

qualificação ou, no máximo, cursos técnicos, tais como: auxiliar de vendas, degustador, 

vendedor, recepcionista, operário, motorista, técnico em informática. 
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Gráfico 23 
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Profissões
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Gráfico 24 

 

A maioria (57%) já realizou trabalho com carteira assinada e é desempregada de 

longo tempo, um ano ou mais. 
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Gráfico 25 
 

Tempo de Desemprego
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Gráfico 26 

 

Assim, os grupos foram predominantemente compostos por mulheres, brancas, 
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sem problemas de saúde, adultas jovens (de 19 a 39 anos), solteiras e com até dois 

dependentes, desempregadas há mais de um ano, com pouca qualificação. Esta caracterização 

vai, num certo sentido, ao encontro daquela apontada por Pochmann (2004, v1) ao retratar a 

nova exclusão, ao se referir à mudança do perfil da população que empobreceu36: à velha 

exclusão social, caracterizada por pessoas de baixo nível de escolaridade, analfabetismo, 

famílias numerosas, migrantes, agrega-se uma nova exclusão, composta por não-negros, 

alfabetizados, famílias pequenas, jovens. 

 

FLORIANÓPOLIS 

 

Caracterização Socioeconômica 

Florianópolis, capital e centro administrativo do Estado, situa-se em uma ilha 

oceânica com 523 km² e, por intermédio de três pontes, está ligada a uma porção continental. 

Está entre as capitais brasileiras que oferecem melhor qualidade de vida e o terceiro 

município brasileiro mais visitado por turistas estrangeiros, atrás apenas de Rio de Janeiro e 

São Paulo.  

De acordo com dados do IBGE, em 2003, era habitada por 369.102 pessoas, 

sendo 97,04% sua taxa de urbanização. Em 2000, seu produto interno bruto per capita era 

maior do que o de Santa Catarina e quase o dobro do Brasil, respectivamente: 12.292, 7.902, 

6.38637. 

O setor de serviços e comércio compõe a base mais representativa de sua 

economia, sendo o responsável pela maior arrecadação de Imposto Sobre Circulação de 

Mercadoria (ICMS) (93,53%) e de imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISQN) 

(98,43%)38 e pela contração do maior número de trabalhadores (46,90%). Vale registrar, 

todavia, que a administração pública também tem uma participação expressiva na contratação 

de funcionários, uma vez que, em 2002, contratara 44,49% dos trabalhadores da região.  

                                                           

 

 
36 Especialmente no tocante às cidades que estão abaixo do trópico de Capricórnio (Atlas da exclusão 

social no Brasil, v.1). As regiões norte e nordeste do país ainda são marcadas expressivamente pela velha 
exclusão. 

37 Fonte: Seduma/ Gaplan , Bacen , SDE, IBGE. 
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No tocante ao vínculo empregatício, 56% são CLT, 42,73% são estatutários 

efetivos (dos quais 98,84% são servidores da administração pública) e apenas 0,41% são 

temporários39. No entanto, dados mais recentes sobre a flutuação do emprego formal por setor 

econômico, apontam para uma variação negativa. Em 2003, houve 6,3% a mais de pessoas 

demitidas do que de contratadas e os setores de extração mineral, da construção civil e 

algumas áreas da industria foram, segundo o Cadastro geral de empregados e desempregados 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os que mais demitiram. 

 

Desenvolvimento do Projeto - Parceria 

Em abril de 2005, uma parceria foi realizada com a Delegacia Regional do 

Trabalho do Estado de Santa Catarina. A intervenção foi inaugurada nesse mesmo mês e 

ocorreu até maio de 2005. Cinco psicólogos coordenaram os grupos, que foram compostos 

por 17 pessoas em situação de desemprego. 

 

Perfil dos Participantes 

Participaram 17 usuários, dos quais 53% eram mulheres; 58% tinham entre 19 e 

39 anos, mas 30% tinham entre 16 e 18 anos. A maioria era de cor branca (59%). Seguem 

gráficos que demonstram estes números. 
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47%

53%
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Gráfico 27 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 
38 Fonte: Sefaz, Sefin. Dados de 2002. 
39 Fonte: SGT. Empregos Formais por Natureza do Vínculo, Segundo Setores Econômicos em 

Florianópolis – 2002. 
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Gráfico 28 
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Gráfico 29 
 

Havia um número equivalente de casados e solteiros, (36% e 35%, 

respectivamente) e o número de participantes sem filhos (24%) foi igual ao de participantes 

com um, três ou mais filhos (24%). 
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Gráfico 30 
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Número de Dependentes
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Gráfico 31 

 
Concernente a escolaridade, 52% cursaram o ensino médio (sendo que 40% 

concluíram-no) e 18% tinham ensino superior (maior quantidade em comparação as outras 

regiões em que o Projeto foi implantado). 
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Gráfico 32 
 

Quanto à experiência em trabalhos, 76% possuíam vínculo com o setor terciário e  

64% estavam sem trabalho fixo há menos de 9 meses. 
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Gráfico 33 
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Tempo de Desemprego
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Gráfico 34 

 

Referente ao trabalho com ou sem carteira assinada, apresentaram o mesmo 

percentual de 41%. 

Já trabalhou com carteira assinada

41%

41%

18%
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Gráfico 35 
 

Os grupos foram compostos por pessoas que, tal como em Palhoça, correspondem 

ao perfil da nova exclusão social (Pochmann, 2004 v1). 

 

CHAPECÓ 

 

Caracterização Socioeconômica 

Estima-se uma população de 169.800 mil habitantes, sendo 92,74% urbana e 

7,30% rural. Para o IBGE (2000), o município é ocupado por 50,61% de mulheres e 53,52% 

dos moradores têm entre 20 e 59 anos, ou seja, estão em idade produtiva. Por meio dos dados 

da Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, sabe-se que 60,98% dos trabalhadores 



 93

em 2002 estavam no setor terciário e 27,2% no secundário. Segundo a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e da Agricultura o ICMS e o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) são as principais fontes de arrecadação do município, responsáveis por 

36,18% da arrecadação. De acordo com essa Secretaria, a variação do emprego formal, em 

outubro de 2004, foi negativa apenas no setor da construção civil (-4,8%).  

No município estão as sedes das principais empresas processadoras e exportadoras 

de suínos, aves e derivados. O parque industrial do município, baseado historicamente na 

agroindústria, encontra-se em processo de diversificação e tem crescido o número de 

indústrias do ramo metal-mecânico. Ainda assim, conforme pesquisa realizada e divulgada no 

Atlas de Exclusão Social do Brasil (2004, v1), o índice emprego formal da região é baixo, a 

saber: 0,276. 

 

Desenvolvimento do Projeto - Parceria e Público Alvo 

Para a oferta de espaços de acolhimento e reflexão à população sem trabalho 

formal, a equipe local do Banco Social estabeleceu parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social - Sine Chapecó, em Abril de 2005. 

O trabalho ocorreu durante dois meses, Maio e Junho e foi realizado por dois 

protagonistas. Participaram dos encontros grupais dois homens, brancos, com mais de 40 anos 

(42 e 48 anos, respectivamente), solteiros, sem ensino superior (um com ensino médio 

completo e outro com ensino fundamental incompleto), com experiência em trabalhos do 

setor de serviços e que não necessitam de qualificação específica (serviços gerais e pedreiro, 

trabalhos ligados à construção civil), um deles estava desempregado há 3 meses e o outro há 2 

anos. 

 

CRICIÚMA 

 

Caracterização Socioeconômica 

Estima-se uma população de 182.785 mil habitantes (IBGE, 2004), sendo 83,73% 

urbana. População de ascendência européia (especialmente italiana, alemã, polonesa, 

portuguesa) e que, segundo Atlas de Exclusão Social do Brasil (2004, v1), apresenta índices 
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favoráveis de alfabetização (0,918), baixa taxa de violência e de pobreza, respectivamente: 

0,982, 0,829. 

No tocante ao desenvolvimento econômico, vale lembrar que, ao longo de 

décadas, foi reconhecida pela produção de carvão. Entretanto, a crise do setor carbonífero, 

iniciada no final dos anos 80, alterou este panorama, ampliando significativamente o 

desemprego, que foi, num certo sentido, confrontado com o surgimento de atividades em 

outros segmentos, como do setor cerâmico e do vestuário. Criciúma se transformou em pólo 

nacional e o terceiro do mundo na produção de cerâmica e é uma das cidades que mais 

produzem jeans em Santa Catarina40. Porém, em 2000, segundo Atlas de Exclusão Social do 

Brasil (2004, v1), o índice de emprego formal era modesto, a saber: 0,241. 

 

Desenvolvimento do Projeto – Parceria e Público Alvo 

Os grupos aconteceram durante um mês, de maio a junho de 2005 e foram 

realizados por intermédio da parceria firmada com a Subdelegacia do Trabalho de Criciúma e 

do trabalho efetivado por duas protagonistas. Doze pessoas participaram dos espaços grupais 

oferecidos pelo Banco Social e apresentaram o seguinte perfil: 67% eram homens, 78% 

tinham entre 19 e 39 anos e todos eram da raça branca. Dados contidos nos gráficos seguintes: 
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Gráfico 36 
 

                                                           

 

 
40 Fonte: site: www.sul-sc.com.br. 
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Gráfico 38 

 

Em relação ao estado civil, 67% eram casados e 55% tinham dependentes.  
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Gráfico 39 
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Número de Dependentes
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Gráfico 40 
 

No que concerne à escolaridade, 56% cursaram o ensino médio.  
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Trabalharam no setor de serviços e comércio (45%) e 67% não apresentaram 

registro em carteira de trabalho. 
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Gráfico 42 
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2.3. CRP 04 - MINAS GERAIS 

 

Caracterização Socioeconômica 

Minas Gerais foi o segundo estado da região sudeste envolvido com o Banco 

Social, o terceiro a instalar o projeto Apoio Psicológico ao Trabalhador em situação de 

desemprego. 

No tocante ao campo da economia, segundo dados oficiais41, Minas Gerais tem o 

terceiro melhor PIB brasileiro (9,61%, em 2003). É o responsável pela maior produção 

mineral brasileira. É líder na produção de calcário, fosfato, argilas; exporta valores 

expressivos de minério de ferro, alumínio, bauxita, ouro, pedras preciosas, granitos, dentre 

outros. Destaca-se também no setor secundário, especialmente nos segmentos de metalurgia, 

produtos alimentares, indústria têxtil, indústria automobilística, indústria química. Tem o 

segundo maior parque industrial brasileiro, abaixo apenas de São Paulo. Tradicionalmente é 

referência no campo agropecuário e tem se desenvolvido no setor terciário, especialmente na 

área turística evidenciada por meio das cidades históricas, da culinária, do campo artístico 

(literatura, dança, música) e da arquitetura. 

Ao lado deste cenário de riquezas e de projeção (é a unidade da federação com o 

sétimo menor índice de exclusão social) há, como na maioria das regiões brasileiras, 

concentração de renda e pobreza. Em 2000, segundo pesquisa do Mapa da Exclusão (v.1) 

apresentava acentuado índice de desigualdade social (0,188) e índices medianos de 

escolaridade (0,423) e emprego formal (0,596). Cumpre registrar que, no início de 2004, 

quando o projeto foi inaugurado na capital mineira, segundo a Fundação Dieese, cerca de 

20% dos adultos economicamente ativos estavam desempregados. Em MG, o projeto foi  

implantando na capital, Belo Horizonte e em Uberlândia. 

 

 

 

                                                           

 

 
41 Site do governo de Minas Gerais: www.mg.gov.br  
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BELO HORIZONTE 

 

Caracterização Socioeconômica 

A capital mineira foi inaugurada no final do século XIX, em um período de 

instabilidade econômica. Conquistou certo crescimento econômico e populacional nas 

primeiras décadas do século XX. E a partir da década de 1960 passou a apresentar sinais de 

crescimento acentuado, fruto especialmente do setor secundário e das instituições financeiras. 

Os 2,3 milhões de habitantes (2003) vivem em uma região na qual o risco de 

morte juvenil é baixíssimo (0,913), a taxa de alfabetização aproxima-se do ideal (0,921) e o 

nível de pobreza é satisfatório (2004, v1). Em contrapartida, o índice de desigualdade social 

foi considerado médio, similar ao do emprego formal, respectivamente: 0,475 e 0,486 (2004, 

v1). 

Desenvolvimento do Projeto - Parceria 

Com intuito de implantar o projeto Apoio Psicológico ao Trabalhador em 

Situação de Desemprego, de conhecer parte da população mineira em situação de 

desigualdade social e, portanto, de formular com ela caminhos para minorar esta situação, a 

equipe local do Banco Social firmou parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social e Esportes (Sedese) e com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde funciona um 

posto da Agência Integrada de Apoio ao Trabalhador (Agit), filiada à Confederação Geral dos 

Trabalhadores - CGT/SP. 

A parceria com a Sedese foi estabelecida em março de 2004 e o primeiro grupo 

aconteceu no dia 14 de abril. No entanto, as primeiras reuniões ocorreram em fevereiro 

daquele ano e envolveram especificamente o núcleo de Emprego e Renda do Sine/MG e o 

Sine/ BH. Por intermédio destas reuniões representantes desta secretaria disponibilizaram 

espaços do Posto Psiu Praça Sete para a realização do projeto do Banco Social. Neste Posto 

acontece o projeto Centros Públicos de Promoção do Trabalho da Sedese, projeto de 

referência às ações da Política Pública de Trabalho e Renda. 

Reuniões com a diretora geral da Agit aconteceram no início do primeiro semestre 

de 2004 e o termo de cooperação técnica foi assinado 26 de março de 2004. Os grupos foram 

implantados na Agit localizada no Bairro Floresta e na Agit Câmara, foram inaugurados no 

dia 13 de maio. Vale registrar que a Agit estabeleceu os seguintes critérios para a efetivação 
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dos grupos de apoio psicológico: os participantes deveriam estar cerca de dois anos sem 

emprego, apresentar algum sinal de abalo emocional (choro, desânimo, depressão etc...) e/ou 

já ter sido encaminhado para alguma empresa e não ter sido contratado.  

 

Perfil dos Participantes 

Ao todo, os grupos foram compostos por 1400 trabalhadores, que apresentaram a 

seguinte configuração: número equilibrado de homens e mulheres, adultos de 19 a 39 anos 

(69%), a maior parte era de solteiros (64%) e sem dependentes (52%), conforme gráficos 

abaixo: 
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Gráfico 46 
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Gráfico 47 

 

A maior parte estava desempregada há menos de um ano (60%). Porém, importa 

ressaltar que cerca de 24% compunha o quadro dos que estavam desempregados por um longo 

tempo, mais de um ano. 74% já trabalharam sem carteira assinada e cerca de 92% dos 

integrantes mencionaram que sua profissão está relacionada ao setor terciário, a saber: 

serviços e comércio.  

Sobre este setor é importante destacar que, embora em crescimento, tem exigido 

qualificação/ especialização, tema que freqüentemente foi abordado pelos membros dos 

grupos, os quais revelaram o quão paradoxal é esta situação, já que sem trabalho não têm 

como pagar cursos de qualificações ou mesmo voltar ao ensino formal; além disto, o tempo 

que têm é em sobremaneira utilizado para a procura de trabalho, não havendo, muitas vezes, 

disponibilidade para os estudos. 
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Tempo de Desemprego
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Gráfico 48 

 

Já trabalhou sem carteira assinada

41%

41%

18%

Sim Não Não declararam ou não souberam
 

Gráfico 49 
 

Considerando aqueles que já trabalharam no campo terciário, cerca de 86% 

tinham experiência em trabalhos que não necessitam de qualificação específica, 

freqüentemente são trabalhos aprendidos com parentes e amigos ou no desenrolar do próprio 

serviço, profissões como: ajudante/ assistente de diferentes categorias (cozinha, padaria, 

carpintaria, marcenaria etc), balconista, doméstica, faxineira, pintor, porteiro, serviços gerais, 

vigia. 10% realizaram trabalhos técnicos como de contabilidade, enfermagem, informática, 

patologia, química e radiologia. Menos de 3% tinham experiência em trabalhos que exigem 

terceiro grau completo: assistência social, engenharia civil, fisioterapia. 
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Nível de qualificação das profissões

80%

9%
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sem qualificação ensino técnico
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sem experiência profissional não declararam

 
Gráfico 50 

 

Também participaram dos grupos pessoas sem experiência profissional: 

estudantes (3%) e aqueles que procuravam emprego pela primeira vez, mas que não estavam 

estudando (0,15%). Menos de 1% eram metalúrgicos e desenvolveram outras atividades 

também vinculadas ao setor secundário; tarefas que também não exigiam ensino superior. 

 

UBERLÂNDIA 

 

Caracterização Socioeconômica 

Localizada na região nordeste do Triângulo Mineiro, Uberlândia é, segundo o 

Censo 2000 elaborado pelo IBGE, a terceira cidade mineira mais populosa, tem cerca de 

500.095 moradores, sendo 50,98% mulheres. Apresenta média de crescimento ao ano (3,89%) 

maior à média brasileira. E, conforme informações da Secretaria de Indústria e Comércio42, é 

sede do maior centro atacadista-distribuidor da América Latina e a terceira cidade em 

arrecadação de ICMS. É um dos fundamentais centros brasileiros de agroindústria, possui a 

segunda maior capacidade de armazenamento do Brasil, bem como de grandes indústrias de 

transformação de soja e de milho. 

Segundo Atlas de Exclusão Social do Brasil (v.1), Uberlândia apresenta taxa 

elevada de alfabetização (0,918), baixa taxa de violência (0,960), baixo índice de emprego 

                                                           

 

 
42 Informações: site do município www.uberlandia.gov.br e www.portalurberlandia.com.br. 
 



 104

formal (0,243), desigualdade social significativa (0,235) e a taxa de exclusão social é média 

(0,616). 

Desenvolvimento do Projeto 

A parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes 

(Sedese) que propiciou a instalação do projeto em Belo Horizonte, foi ampliada, 

possibilitando também a realizado do trabalho em Uberlândia. Nesta cidade, o projeto foi 

realizado na região central, no guichê Oito do posto Psiu, um dos postos do Sine de 

Uberlândia. Foi lançado no dia 13 de janeiro de 2005, embora o processo de orientação dos 

protagonistas e o primeiro grupo de apoio psicológico tenham acontecido antes. O primeiro 

encontro grupal ocorreu no dia 10 de janeiro de 2005 e seis meses depois foi realizado o 

último grupo. Contou com a participação de 11 psicólogos e 65 usuários. 

Cumpre registrar que a Sedese disponibilizou vale-transporte para os participantes 

dos grupos.  

 

Perfil dos Participantes 

Participaram 65 trabalhadores em situação de desemprego, dos quais mais de 60% 

eram mulheres (62%), tinham entre 19 e 39 anos (61%). Conforme ilustrado nos gráficos 

abaixo: 

Gênero

38%

62%

Masculino Feminino
 

Gráfico 51 
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Idade 

2% 11%
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Gráfico 52 

 

A maioria era solteiro (64%) e sem dependentes (62%). 

Estado Civil
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31%
5% 0%

Solteiro Casado Outros Não declararam ou não souberam
 

Gráfico 53 
 

Possuem Dependentes

38%

62%

0%

Sim Não Não declararam ou não souberam
 

Gráfico 54 
 

66 % já trabalharam sem carteira assinada. 45% estavam desempregados há mais 

de um ano e 40% estavam há menos de um ano, sendo que 18% estavam em situação de 

desemprego de 4 a 8 meses. 
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Já trabalhou sem carteira assinada
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Gráfico 55 

 

Tempo de Desemprego
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Gráfico 56 
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2.4. CRP 01 - DISTRITO FEDERAL, ACRE, AMAZONAS, RONDÔNIA E 

RORAIMA 

 

O Banco Social também foi estabelecido na sede da capital federal, o Distrito 

Federal. Criado há 45 anos, é a única unidade da federação que não é estado e não possui 

municípios. Tem cerca de 2.100.000 habitantes e, segundo Atlas de Exclusão Social do Brasil 

(2004, v1), apresentava, em 2000, as melhores condições de vida da nação, possuía o menor 

índice de exclusão social, a saber: 0,854. Calculado por meio dos índices de emprego formal 

(0,999), pobreza (0,998), desigualdade social (0,994), alfabetização (0,972), escolaridade 

(0,854) - considerados ideais - e dos índices de juventude (0,699) e violência (0,471), não tão 

ideais. 

 

BRASÍLIA E TAGUATINGA 

 

Caracterização Socioeconômica 

O projeto Apoio Psicológico... foi implantado em Brasília e em Taguatinga, 

cidade satélite. Brasília em comparação com as demais capitais, localiza-se na quarta posição 

no ranking de menor índice de exclusão social (0,708) e a décima oitava no âmbito geral; 

destaca-se no nível de alfabetização (0,902), escolaridade (0,816) e baixa violência (0,872). O 

índice de emprego formal é médio, a saber: 0,490. Sua economia gira em torno do 

funcionalismo público havendo um crescimento nos últimos anos de pequenas e médias 

empresas. 

Taguatinga localiza-se ao norte de Brasília, é parte integrante da região 

metropolitana, é uma cidade satélite e, como tal, possui administração vinculada ao governo 

do DF. Sua fundação (em 1958) foi justamente configurada com o propósito de minimizar os 

efeitos danosos referentes ao excesso populacional da área urbana de Brasília. Atualmente sua 

população é de 243.575 habitantes. 

Segundo informações da administração Regional da cidade, a principal atividade 

econômica da cidade é o comércio que envolve uma gama variada de produtos: roupas, 

produtos alimentícios e bebidas, representação de veículos auto-motores, portões eletrônicos e 
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a exportação  de fibra de vidro para a confecção de orelhões. A renda bruta média mensal 

familiar é de 16.07% e a renda per capita é de 3.83%. 

 

Desenvolvimento Do Projeto - Parceria 

Para a efetivação do projeto nestas cidades, a equipe local do Banco Social 

estabeleceu parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho do DF, que disponibilizou 

espaços para a realização dos grupos de apoio psicológico nas Agências Públicas de Emprego 

e Cidadania (Apecs) do Plano Piloto e de Taguatinga. As intervenções começaram em julho 

de 2004 e foram desempenhadas por 16 protagonistas. Foram realizadas até dezembro 2004. 

 

Perfil dos Participantes 

Os grupos foram compostos por um número similar de homens e mulheres. 68% 

eram adultos jovens, com idade variando entre 19 e 39 anos. Ao todo participaram 490 

trabalhadores em situação de desemprego. Seguem gráficos contendo informações acima 

descritas43. 

 

Gênero

47%

53%

Masculino Feminino
 

Gráfico 57 
 

                                                           

 

 
43 O perfil dos participantes foi elaborado com as informações encaminhadas de 90 participantes, uma vez 

que as APECS não enviaram à equipe local do Banco Social dados dos demais integrantes dos grupos. 
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Gráfico 58 

 

Quanto ao estado civil, 42% eram solteiros e 56% possuíam dependentes, sendo 

que 43% têm mais de um. 
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Gráfico 59 

 

Número de Dependentes
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Gráfico 60 
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A maioria não citou o nível de instrução; no entanto, 8% declararam ser 

analfabeto ou ter até o ensino fundamental, quantidade equivalente de pessoas que afirmaram 

ter o terceiro grau (completo ou incompleto); a maioria (28%) possuía ensino médio 

(completo ou incompleto). 

 

Escolaridade

17%
11% 8%

5%
1%

2%
56%

Analfabeto Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental incompleto Ensino Médio completo
Ensino Médio incompleto Ensino Superior
Não declararam ou não souberam  

Gráfico 61 
 

Vale ainda registrar que, ao longo da intervenção, os participantes mencionaram 

ter tido experiência de trabalho formal (o que vai ao encontro dos dados mostrados no Atlas 

de Exclusão Social) e que a ausência deste, propicia, muitas vezes, hipertensão e depressão. 

Aqueles que se beneficiariam de acompanhamento psicológico por um tempo maior, foram 

encaminhados aos serviços públicos parceiros (termos de compromissos foram firmados com 

as instituições de acompanhamento psicológico). 

 

Profissões

1%
2%24%

68%

5%

Agricultura Do Lar
Serviços e Comércio Estudante
Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 62 

 

A maior parte (43%) está desempregada há menos de um ano, mas 33% 

declararam estar desempregado há mais de um ano. 
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Tempo de Desemprego
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Gráfico 63 
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2.5. CRP 07 - RIO GRANDE DO SUL 

 

Caracterização Socioeconômica 

Logo após a instalação em Brasília, o projeto foi implementado no extremo sul 

brasileiro, no Rio Grande do Sul. É um Estado com a terceira menor taxa de exclusão social 

(0,709) em comparação com as demais unidades da federação, abaixo apenas de Santa 

Catarina e do Distrito Federal. Tal como estas duas regiões, apresentam alto índice de 

alfabetização (0,952), baixa taxa de pobreza (0,855) e violência (0,801); a taxa de emprego 

formal está acima da média (0,717); no entanto, a taxa de desigualdade social é expressiva 

(0,277). 

O projeto do Banco Social foi lançado oficialmente no dia 05 de agosto de 2004 

com a assinatura de convênio firmado com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – 

FGTAS, responsável pela administração das agências do Sine no Estado. Foi implantado na 

capital e nos municípios de Cachoeirinha, Guaíba (região metropolitana de Porto Alegre), 

Pelotas e Três de Maio. 

 

GRANDE PORTO ALEGRE 

Em comparação com os 5507 municípios brasileiros, Porto Alegre em 2000 

apresentava o sexto menor índice de exclusão social (0,761), com destaque no nível de 

conhecimento, calculado por meio dos índices de alfabetização (0,927) e de escolaridade 

elevados (0,911). Além disto, apresentava baixo risco de morte juvenil e o padrão de vida foi 

considerado digno, uma vez que os índices de pobreza (0,829), de desigualdade (6,18) e de 

emprego formal (0,478) eram satisfatórios. Porém, cabe ressaltar que o índice de emprego 

formal foi o menor entre todas as taxas utilizadas para o cálculo do índice de exclusão social 

da cidade. 

Porto Alegre abriga quase um terço da população, mais de um milhão e três mil 

habitantes, sendo formada expressivamente por migrantes europeus, principalmente 

portugueses, italianos e alemães. 97% da população é urbana e 53% é feminina. Desde 

meados da década de 1940 é o centro administrativo, comercial, industrial e financeiro do 

Estado. 
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Juntamente com a capital, Cachoeirinha e Guaíba formam parte da região 

metropolitana da Grande Porto Alegre. Estas duas cidades, segundo dados do IBGE, possuem 

juntas cerca de 200 mil habitantes (2003), têm elevado padrão de vida, baixa taxa de 

analfabetismo (4,5 % e 5,6%, respectivamente), elevada expectativa de vida (em torno dos 70 

anos), taxa expressiva de urbanização (100% e 97,8%, respectivamente), a quantidade de 

homens e mulheres equilibrada. Segundo o Atlas de Exclusão Social do Brasil (2004, v.1), o 

índice de exclusão social é médio: respectivamente: 0,577 e 0,556. Em 2000 Cachoeirinha 

ocupava a 378° posição e Guaíba a 606° no ranking do nível de exclusão social das cidades 

brasileiras.  Posições razoáveis, tendo em vista o número de municípios brasileiros. 

 

PELOTAS E TRÊS DE MAIO 

Ao sudoeste do Rio Grande do Sul está Pelotas, que, como as demais cidades, em 

2000, apresentava elevada taxa de expectativa de vida ao nascer (69,91 anos), baixa taxa de 

analfabetismo (6,25%) e índice médio de inclusão social (0,585). É uma referência comercial 

no sul do Brasil: é a maior produtora de pêssego para a indústria de conservas do país, 

contribui com a produção agrícola de produtos como legumes e grãos, destaca-se na criação 

de gado e ovelhas e na produção de leite e lã, possui indústria têxtil, curtimento de couro e de 

pele, panificação e outras. Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(2002) sua população era de 323.034 habitantes, sendo cerca de 93% urbana, 83% branca e 

52% feminina. 

A quinta cidade do RS onde o projeto foi implantado foi Três de Maio, que 

apresenta características similares às demais: elevada taxa de urbanização 76,1% (2003), 

baixa taxa de analfabetismo 6,28% (2000), elevada expectativa de vida ao nascer 77,35 anos 

(2000) e índice de exclusão social médio (0,561), ocupando a 547° posição. 

Estas cidades colaboram com a constituição de um Estado, que, segundo 

informações do governo, é o maior produtor de grãos, o segundo pólo do comércio e da  

indústria de transformação nacional. E, de acordo com o Atlas de Exclusão Social do Brasil 

(v.2), Rio Grande do Sul, em 2000, possuía o terceiro menor índice de exclusão social 

(0,709). 

Mesmo com dados expressivamente positivos, vale lembrar que nestas cidades há 

também pessoas excluídas do acesso aos bens como: habitação, alimentação, ensino, trabalho 
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formal e de um padrão de vida digno. Estas cidades apresentam os seguintes índices de 

pobreza, emprego formal e desigualdade social, índices que, vale lembrar, são a base para o 

cálculo do nível do padrão de vida digna e possuem peso expressivo no cálculo da taxa de 

exclusão social. 

 
Tabela 4: Índices de pobreza, emprego formal e desigualdade social de cidades do RS. 

ÍNDICES 
CIDADES 

Pobreza Emprego formal Desigualdade social

Cachoeirinha 0,285 0,039 0,020 

Guaíba 0,742 0,157 0,130 

Pelotas 0,676 0,172 0,212 

Porto Alegre 0,449 0,041 0,103 

Três de Maio 0,667 0,157 0,125 

Fonte: Atlas da Exclusão Social do Brasil v.1 
 

Por meio destes dados percebe-se que, embora a taxa de pobreza não seja, no 

geral, elevada, há desigualdade social e o nível de emprego formal é baixo, o que indica que 

há pessoas em situação de desemprego a procura de condições mais favoráveis de vida. Por 

intermédio do trabalho do Banco Social foi possível uma aproximação com uma parte desta 

população. 

 

Desenvolvimento do Projeto – Parceira e Público Alvo 

Participaram dos 85 encontros (21 grupos) 174 trabalhadores em situação de 

desemprego, dos quais 78% eram membros dos grupos realizados em Porto Alegre. Nesta 

cidade, as intervenções aconteceram em cinco postos do Sine, a saber: Agência Quarto 

Distrito, Agência Zona Sul, Agência Zona Norte, Agência do Senalba - Sindicato dos 

Empregados em Entidades Culturais Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e 

Formação Profissional - e Agência Mauá. Nas demais regiões aconteceram em um único 

posto. Dezenove psicólogos coordenaram os grupos, que foram encerrados em dezembro de 

2004. 

Os integrantes dos grupos apresentaram o seguinte perfil: a maioria era homem, 
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com idade entre 16 a 62 anos, não possuía profissão definida (estava disposta a trabalhar em 

qualquer atividade), o tempo de desemprego variava de dois meses a seis anos e havia pessoas 

com os mais diversificados graus de instrução, do fundamental incompleto ao superior 

completo. 
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2.6. CRP 03 – BAHIA/ SERGIPE 

 
Caracterização Socioeconômica 

A Bahia é, certamente, um dos estados mais visitados do Brasil. O turismo 

corresponde a quase um terço de toda a riqueza que a Região Nordeste produz. É reconhecida 

internacionalmente pelas praias (tem a mais extensa faixa litorânea do Brasil), pelas áreas de 

proteção, estações ecológicas, parques (abriga grande extensão da Mata Atlântica), pela 

gastronomia peculiar, pelos eventos festivos, pelo seu artesanato, seu sincretismo etc. 

Acresce-se a isto o fato de ter um baixo nível de violência, apresenta o quarto menor índice de 

violência em comparação com os 26 demais estados brasileiros. São aspectos que atraem 

turistas de diferentes lugares e nacionalidades, gerando trabalho e trocas culturais. 

Em contrapartida, ocupa o quarto pior lugar no tocante à desigualdade social e é a 

décima quarta unidade da federação mais socialmente excludente, em 2000 seu percentual de 

exclusão social era de 0,328. 

Salvador, a capital, é conhecida pelas mesmas positividades e dificuldades: 

apresenta baixo índice de violência (0,972); é um dos pólos cultural nordestino e é visitada 

por muitos turistas, o que mantém ativo o setor de serviços e comércio. Setor que, segundo 

informações governamentais44, dentre as atividades econômicas desenvolvidas na cidade, 

sempre foi predominante, desde o período colonial, época em que se destacava pela 

exportação de açúcar, pau brasil, couros e peles silvestres, bem como pela importação de 

escravos. 

Atualmente, além do ramo turístico, se sobressai na produção e comercialização 

de produtos como cacau e fumo. Também tem implementado iniciativas no campo 

secundário, notadamente no ramo musical e de confecção de roupas. Ainda assim, é uma das 

capitais com um dos piores índices de emprego formal (0,285) e de desigualdade social 

(0,247). Sua taxa de exclusão social é: 0,597. 

Dentre as ações governamentais formuladas para reverter a situação de 

desemprego deflagrada, há programas da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social 

                                                           

 

 
44 Fonte: www.pms.ba.gov.br/indexE800.html.  
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(Setras)45. É o caso, entre outros, daqueles voltados à intermediação de mão-de-obra 

relacionada ao mercado formal e informal, ao primeiro emprego e aos idosos.  

 

Desenvolvimento do Projeto - Parceria 

A equipe local do Banco Social consolidou parceria com a Setras em agosto de 

2004. Em função de diferentes trâmites administrativos, os grupos de apoio psicológico 

começaram no dia 04 de janeiro de 2005 e finalizaram em junho de 2005. Aconteceram nas 

instalações da sede do Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo (Patra), no Rio 

Vermelho. Neste período, ocorreram 38 encontros com a participação de 264 pessoas 

cadastradas no Patra, que tem como função intermediar o contato entre famílias que precisam 

dos serviços prestados por trabalhadores autônomos e os referidos trabalhadores. São ações 

somente voltadas para o mercado informal.  

O Patra oferece qualificação aos cadastrados e encaminha para oportunidades de 

trabalho até o momento em que o trabalhador consiga criar a sua própria clientela. São 

trabalhadores diaristas e freqüentemente desenvolvem atividades de limpeza, lavanderia, 

costura, jardinagem, cozinha, eletricista, carpintaria, construção civil. 

 

Perfil dos Participantes 

No tocante ao gênero, 92% eram mulheres, 85% com mais de 30 anos, das quais 

66% com mais de 40 anos e 90% negras. 

                                                           

 

 
45 Detalhes sobre os programas da SETRAS ver o site: www.setras.ba.gov.br 
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Gráfico 64 
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Gráfico 65 
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Gráfico 66 
 

Quanto ao estado civil, 55% eram solteiras e 65% com dependentes, a maioria 

com mais de um dependente. 
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Gráfico 67 

 

Número de Dependentes
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Gráfico 68 

 

Referente ao nível de instrução, 98% com baixa ou baixíssima escolaridade: 2% 

analfabetas, 56% ensino fundamental (completo ou incompleto), 40% ensino médio 

(completo ou incompleto), nenhum com ensino superior. 

Escolaridade
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Gráfico 69 

 

Todas com mais de um ano de desemprego. Eram congeladoras, faxineiras, 
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profissionais de serviços gerais, profissionais da construção civil (especialmente eletricistas), 

caixa de supermercado e auxiliar de escritório. 

Tempo de desemprego
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21%

1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos
 

Gráfico 70 
 

Os dados dos integrantes dos grupos correspondem à velha exclusão social 

caracterizada por pessoas negras, de baixo nível de escolaridade e por famílias numerosas. 

Velha exclusão encontrada notadamente nas cidades que estão acima do trópico de 

Capricórnio (Pochmann, 2004, v1.). 
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2.7. CRP 11 – CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO 

 

Caracterização Socioeconômica 

O Estado do Ceará é reconhecido, ao mesmo tempo, pela sua beleza natural 

(praias, serras, chapadas, florestas) pelos sertões, pela seca e pelos baixos índices de qualidade 

de vida. De acordo com pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, em 1996, são ainda 

bastante altos os índices de mortalidade infantil, por conta da desnutrição e da baixa renda das 

famílias cearenses. Se comparado aos demais estados brasileiros, possui o quinto pior índice 

de exclusão social (0,289) e, em relação aos estados onde o projeto foi implantado, ficou 

abaixo apenas de Pernambuco. Tem taxa elevadíssima de pobreza (0,117) e desigualdade 

social (0,064), as taxa de emprego formal (0,181), alfabetização (0,265) e escolaridade 

(0,201) são também baixas, como índice favorável, apresenta apenas o de violência, já que é 

baixa a taxa de violência (0,797). 

Sua economia é alimentada pelo turismo e por alguns empreendimentos 

industriais. Segundo o governo, nos últimos sete anos, em virtude dos benefícios fiscais, mais 

de 600 empresas nacionais e estrangeiras instalaram-se no Ceará. 

Um estado em busca de otimização dos gastos. Com um cenário que aponta para a 

redução dos recursos para investimentos pelo segundo ano consecutivo e queda da despesa 

total de 6,96%, de R$ 8,3 bilhões no Orçamento de 2004 para R$ 7,8 bilhões este ano, o 

governo busca aumento da eficiência na aplicação da verba destinada à produção ou geração 

de bens ou serviços que passarão a integrar o patrimônio público. Um dos caminhos para a 

melhor utilização dos recursos em um cenário econômico ainda em busca do reaquecimento é 

a regionalização46. 

A destinação dos investimentos prevê continuidade da tendência do ano anterior 

de privilegiar o interior. Até 2003, a proporção da divisão dos investimentos entre a Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF) e interior se mantinha estável em 50% para cada. No ano 

passado, a nova política de regional de investimentos fixou em 38,9% do valor total os 

recursos para investimentos na RMF e 54,7% para as demais regiões. 

                                                           

 

 
46 Fonte: Anuário do Ceará 2005 – Publicação do Jornal O POVO S/A. 
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Esse ano, o índice para a RMF ficou em R$ 502,04 milhões, 36,04% do total de 

investimentos do Estado, enquanto o interior receberá os mesmos 54,7% do ano anterior, 

cerca de 732,9 milhões. O percentual restante para completar os 100% corresponde a 

aplicações que não podem ser categorizadas como especificas para determinada região. 

A meta do Governo do Estado é elevar o montante destinado ao Interior para 65% 

do Orçamento regionalizado até 2007, ficando a Região Metropolitana com 35%. Na previsão 

de orçamento para 2005 a região que receberá maior percentual de investimentos, depois da 

RMF, é o Litoral Oeste, seguido pelo Litoral Leste e Jaguaribe. O maciço de Baturité receberá 

o menor montante. 

O caixa do Estado apresentou crescimento nas estimativas da receita tributária 

para 2005 de 3,8% e queda nas receitas de contribuição (-10,5%), patrimonial (-33,3%) e de 

capital (-30,7%). As despesas com pessoal cresceram 14,54% para este ano e o montante 

destinado ao pagamento de servidores da ativa, aposentados e pensionistas passou de R$ 2,3 

bilhões para R$ 2,7 bilhões. O aumento motivado pelo reajuste concedido ao funcionalismo 

público estadual e pela realização de concursos. 

Houve redução de recursos nas áreas de saneamento básico, segurança pública e 

habitação. Já os gastos em educação se mantiveram em 30% da receita líquida de impostos e 

transferências, cinco pontos percentuais da exigência constitucional de 25%, enquanto os 

recursos para saúde saltaram de 7% em 2000 para 12% desde 2004. 

O cálculo do orçamento tomou por base um crescimento do PIB de 4%, igual ao 

estimado para a economia brasileira. A expectativa é de consolidação da tendência de 

recuperação dos indicadores econômicos observados a partir do segundo trimestre do ano 

passado. Ao contrário de 2004, o impacto do mercado interno deve ser maior que do externo, 

o que deve elevar a arrecadação do ICMS. É esperada uma queda da inflação para um índice 

em torno de 5,5% e uma taxa de juros entre 14% e 15%. O valor estimado para o dólar no ano 

de 2005, tomado como base para a formulação do orçamento, no final do ano passado, foi de 

R$ 3,10 para cada US$ 1,00. 
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FORTALEZA 

 

Caracterização Socioeconômica47 

Centro administrativo e locomotiva do Estado, Fortaleza ocupa o topo de 

praticamente todos os indicadores de desenvolvimento na comparação com os municípios do 

interior do Estado, com melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDM) do Ceará. A Capital cearense apresenta em suas 

características geográficas e populacionais concentração de mais de 28% da população do 

estado, apesar de responder por cerca de 0,2% do território. Quanto aos indicadores 

econômicos, o município respondeu por 41,3% do PIB estadual de 2004. Atualmente o setor 

de serviços é o principal motor do crescimento do município, responsável por 57,3% do PIB 

municipal. Logo atrás, vem a atividade industrial, com 42,6%, seguida por uma incipiente 

atividade agropecuária, que participou com pífio 0,1%. O diagnóstico traz também o potencial 

de desenvolvimento, as áreas em que Fortaleza é mais competitiva, com destaque para 

indústria – sobretudo os setores de tecelagem, calçadista e alimentício -, o comércio varejista 

e atacadista que, apesar da crise que o setor enfrenta, é a vocação primeira do município, em 

torno da qual a cidade nasceu, cresceu e se organizou -, além da atividade turística, que cada 

vez mais se consolida como um dos pilares da economia de Fortaleza.  

A receita total da prefeitura de Fortaleza para o ano de 2005 foi estimada em R$ 

2,048 bilhões pela secretaria de planejamento. O valor é 5% maior que o estimado para o ano 

passado. Na comparação entre a previsão para 2005 e o que efetivamente entrou nos cofres da 

prefeitura, o crescimento foi de 28,4%, já que a execução orçamentária ficou em R$ 1,6 

bilhão (estimativa de outubro de 2004), 18,1% abaixo da previsão feita no final de 2003. Este 

ano deve entrar no caixa da prefeitura um montante de R$ 448 milhões maior que em 2004. 

O crescimento da receita orçamentária foi estimado com base em um cenário de 

crescimento do PIB de 4% em 2005 e uma inflação medida pelo Índice de Preço ao 

Consumidor (IPCA) de 5%. 

Na previsão de recursos para 2005, R$ 1,326 bilhão correspondem a receitas do 

Tesouro Municipal, oriundos de tributos, contribuições, receita de serviços e outras fontes. 
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Um total de 209,9 milhões é receita de crédito, tendo como fontes de financiamento as 

operações de crédito e as transferências voluntárias de convênios em parceria com os 

governos Federal e Estadual. 

As receitas que não são provenientes de recursos do próprio tesouro, oriundas da 

administração indireta do município, incluindo fundações, autarquias e fundos, somam R$ 

600,96 milhões. 

As despesas correntes foram fixadas em R$ 1,591 bilhão e as despesas de capital 

em R$ 443 milhões, índice 102,6%, maior em relação aos R$ 218,6 milhões de 2004. O 

crescimento se deveu aos contratos de financiamento e emendas ao Orçamento da União. 

A maior parte dos recursos é destinada à área de saúde, que responde por 29,76% 

da despesa estimada da prefeitura para 2005, num total de R$ 609,79 milhões orçados para a 

área, sendo R$ 470,56 milhões para o Fundo Municipal de Saúde. Vem a seguir urbanismo, 

com 18,97% dos recursos do município, e educação, com 16,10%. O município destinou R$ 

14,2 milhões para reserva de contingência, 0,69% do orçamento. 

A dívida pública interna do município cresceu 1,2% e chegou a R$ 201 milhões 

no final de 2004, após empréstimos obtidos na Caixa Econômica Federal e no BNDES. 

 

Desenvolvimento do Projeto - Parceria 

O termo de cooperação técnica foi celebrado entre o Conselho Regional de 

Psicologia do Estado do Ceará e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT no mês de 

maio de 2004.  

Participaram dos encontros 61 trabalhadores em situação de desemprego. As 

intervenções aconteceram no núcleo central do IDT. Quatro psicólogos coordenaram os 

grupos de trabalhos, que foram encerrados em março de 2005. 

 

Perfil dos Participantes 

Fizeram parte do projeto 61 trabalhadores em situação de desemprego, moradores 

                                                                                                                                                                                     

 

 
47 Fonte: Anuário do Ceará 2005 – Publicação do Jornal O POVO S/A. 
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do município de Fortaleza, sendo que 85% são do sexo feminino e 15% do sexo masculino; 

70% na faixa etária que varia de 19 a 29 anos, 25% com idades entre 30 e 39 anos; 3% e 2% 

respectivamente, trabalhadores de idade variando entre 40 e 49 anos e de 16 a 18 anos. Dos 

usuários 53% eram brancos. Conforme ilustrado nos gráficos abaixo: 

 

Gênero
15%

85%

Masculino Feminino
 

Gráfico 71 

 

Idade

25% 0%
2%3%

70%

19 a 29 30 a 39
40 a 49 50 ou mais
Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 72 

 

Raça/ Etnia

53%

8%
11%

28%

Branco Negro Amarelo Não declararam ou não souberam
 

Gráfico 73 
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Participa com maior percentual, trabalhadores com estado civil que declararam ser 

solteiros, atingindo um percentual de 65%, seguidos de 30% casados e outros 5%. 

 

Estado Civil

65%

30%

5%

Solteiro Casado Outros
 

Gráfico 74 
 

Referente à escolaridade, 61% dos participantes têm o ensino médio completo. 

Escolaridade
31%

8%

0%
0% 0%

0%
61%

Analfabeto Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental incompleto Ensino Médio completo
Ensino Médio incompleto Ensino Superior
Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 75 

 

No tocante ao tempo de desemprego dos trabalhadores participantes do projeto 

31% é o maior percentual registrado e estes profissionais estão fora do mercado por um 

período superior a quatro meses e inferior a oito. Sendo assim, chamou a atenção o fato de 

75% dos participantes do projeto já ter trabalhado sem carteira assinada, deixando de adquirir 

seus direitos trabalhistas.  
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Tempo de Desemprego

11%
25%

7% 7%

39%
11%

1 a 3 meses 4 a 11 meses 1 a 1 ano e 11 meses

2 a 2 anos e 11 meses 3 a 4 anos e 11 meses 5 anos ou mais

 
Gráfico 76 

 

Já trabalhou sem carteira assinada

75%

25%

Sim Não
 

Gráfico 77 

Considerando os depoimentos apresentados nos grupos, os participantes eram, no 

geral, jovens, casados, do sexo feminino, com escolaridade adequada, com experiência em 

trabalhos ligados ao mercado informal, trabalhos sem carteira assinada e que, atualmente, têm 

como objetivo o ingresso no mercado formal para que possam ter garantias trabalhistas. 
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2.8. CRP 02 – PERNAMBUCO E FERNANDO DE NORONHA 

 

Caracterização Socioeconômica 

Terceira cidade nordestina a efetuar o projeto do Banco Social voltado para o 

campo do desemprego, tem, como as demais cidades desta região, sua economia sustentada 

pelo turismo, ou seja, pelo fascínio que suas praias (com destaque a Fernando de Noronha), 

sua arquitetura colonial (Recife e Olinda foram consideradas pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) patrimônio da humanidade), a 

música, as festas carnavalescas e juninas exercem sobre os brasileiros e os estrangeiros. 

É também produtor de cana-de-açúcar, feijão e milho, o segundo maior pólo 

floricultor do país. A fruticultura é outra atividade econômica em expansão, com produção de 

uva, manga, melancia e banana. Com solo rico em calcário e granito, se sobressai na extração 

de recursos minerais, sendo o primeiro produtor nordestino de água mineral e o terceiro 

nacional48. 

No entanto, considerando as informações sobre as unidades federativas divulgadas 

no Atlas de Exclusão Social do Brasil (2004, v1), Pernambuco apresenta a quarta pior taxa de 

exclusão social, sua taxa é de 0,257, enquanto a do Distrito Federal, que tem a melhor taxa, é 

de 0,850. É o Estado mais violento da federação (0,77), ocupa a 9° pior posição no tocante à 

taxa de pobreza (0,234) e alfabetização (0,343) e a 11° pior em emprego formal e 

desigualdade social. Se a comparação levar em consideração apenas os Estados onde este 

projeto do Banco Social foi realizado, Pernambuco é o Estado de maior exclusão social 

O projeto do Banco foi efetivado em uma das cidades mais turísticas da região, 

Olinda, que, diferente das cidades do Sul e Sudeste que integram regiões metropolitanas, não 

apresenta índices satisfatórios de inclusão social. 

 

 

 

                                                           

 

 
48 Fonte: www.sitebrazil.com.br 
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OLINDA 

 

Caracterização Socioeconômica 

Localizada a 6 Km da capital, Olinda é a terceira maior cidade de Pernambuco, 

abriga uma população de 367.902 habitantes e sua taxa de urbanização é de 98%. A maioria 

dos chefes de família (44,96%) possui renda de até dois salários mínimos e a totalidade da 

população tem uma renda média mensal de 3,787 salários mínimos. Cada família possui em 

média 4,41 membros. 26% da população desenvolvem atividades econômicas ligadas à área 

de serviços, mas a maior taxa de ocupação (27%) está em áreas de atividades não-

especificadas. (IBGE, no Censo 2000). 

De acordo com o Atlas de Exclusão Social (2004, v1), apresenta menos violência 

que o Estado (0,654), ocupa a 21° posição em relação aos 5504 municípios da nação. Em 

contrapartida, os índices de alfabetização (0,860), emprego (0,144), juventude (0,736), 

pobreza (0,562), ultrapassam a milésima posição, respectivamente: 1149°, 1122°, 1212°, 

1723°. Sua economia pauta-se em atividades ligadas à agricultura, pecuária e pesca. 

 

Desenvolvimento do Projeto - Parceria 

Em agosto de 2004, a equipe local do Banco Social assinou parceria com a 

Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Habitação de Olinda, responsável pelo 

desenvolvimento de programas relacionados à promoção da cidadania e da defesa dos direitos 

humanos dos olindenses. Por meio desta parceira, o Banco Social executou o projeto Apoio 

psicológico  junto ao Programa de Apoio Integral às Famílias (Paif). 

As intervenções oferecidas aos desempregados cadastrados no Paif aconteceram 

em três bairros da cidade: Peixinhos, Guadalupe e Rio Doce e teve seu início em 17 de Março 

de 2005, após reuniões de estruturação e planejamento. O trabalho foi encerrado em 30 de 

junho de 2005. 

 

Perfil dos Participantes 

Os grupos contaram com a participação de nove usuários: os integrantes em sua 

maioria eram mulheres (89%); jovens adultos (55%) tinham entre 19 e 39 anos e 44%  tinham 
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mais de 40 anos. Seguem gráficos com tais informações. 

Gênero
11%

89%

Masculino Feminino
 

Gráfico 78 
 

Idade

45%22%

22% 0%

11%
19 a 29 30 a 39
40 a 49 50 ou mais
Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 79 

 

Houve a mesma quantidade de solteiros e casados (45%), destes 45% tinham dois 

dependentes e 33% tinham mais de três dependentes. 

Estado Civil

45%

44%

11%

Solteiro Casado Outros
 

Gráfico 80 
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Número de Dependentes

40%

40%

10%

10% 0%

Nenhum Um Dois Três ou mais Não declararam ou não souberam

 
Gráfico 81 

 
No tocante ao grau de escolaridade, 34% eram analfabetos, 44% tinham ensino 

fundamental (sendo 33% completo) e 22% tinham ensino superior completo. 

Escolaridade

34%

33%

22%

0% 11%
0%

Analfabeto Ensino Fundamental completo
Ensino Fundamental incompleto Ensino Médio completo
Ensino Médio incompleto Ensino Superior

 
Gráfico 82 

 
Todos estavam desempregados há mais de dois anos, sendo 66% há cinco anos ou 

mais. Eram trabalhadores do setor terciário e já desenvolveram as seguintes ocupações: 

comerciantes, domésticas, técnicos de manutenção, entre outros.  

Tempo de Desemprego

66%

17%

17%

2 a 2 anos e 11 meses 3 a 4 anos e 11 meses 5 anos ou mais
 

Gráfico 83 
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2.9. CRP 13 – PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE 

 

Caracterização Socioeconômica 

Último Estado a executar o referido projeto, a Paraíba, localizada na Região 

Nordeste, tem cerca de 3.500.000, é o 5º Estado nordestino mais populoso - dados do IBGE. 

Segundo informações do Governo, o PIB, em relação ao país é de 0,7% e a renda per capita 

anual é de US$ 998. 

É um tradicional produtor de cana-de-açúcar, apesar dos sérios problemas 

provocados pela seca. Sua economia também é impulsionada pelo turismo, sustentado 

especialmente pelos seus 138 km de litoral, com lindas praias, dunas e falésias. No tocante ao 

campo secundário, há um maior número de indústrias no setor metalúrgico, têxtil e de 

alimentos. 

  

JOÃO PESSOA 

 
Caracterização Socioeconômica 

Capital do Estado da Paraíba, tem 211 km² e sua população é de 649.410 

habitantes (estimativa IBGE, 2004). É a terceira cidade mais antiga do Brasil, localizada entre 

o Rio Paraíba e o Oceano Atlântico, se divide em Cidade Alta, onde se encontram as 

construções antigas e Cidade Baixa onde se localiza toda a infra-estrutura turística. O turismo 

é uma de suas principais atividades econômicas. 

Apresenta uma população de 75.282 habitantes com renda abaixo de três salários 

mínimos e 201.464 habitantes sem renda mínima de subsistência, demonstrando um 

crescimento significativo do número de favelas na cidade. Parte significativa da população 

encontra-se desempregada e/ou subempregada e, além disto, há um alto índice de violência 

urbana e doméstica, o que indica a necessidade da presença do psicólogo na composição da 

equipe de políticas públicas e sociais, possibilitando um trabalho diferenciado e humanizado.  

 

Desenvolvimento do Projeto - Parceria 

No dia 23 de novembro de 2004 foi assinado o Termo de Cooperação Técnica 
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entre a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado da Paraíba,  Sistema Nacional de 

Emprego (Sine-PB) e o Conselho Regional de Psicologia 13ª Região PB/RN. E, conforme 

acordo, o trabalho em grupo com os trabalhadores cadastrados no Sine teve seu início no dia 

07 de dezembro de 2004. 

 
Perfil dos Participantes 

O local de intervenção foi na própria sede do Sine-PB, no período de 07 de 

Dezembro de 2004 a 22 de Fevereiro de 2005, com um recesso de atividades do dia 23 de 

Dezembro de 2004 a 17 de Janeiro de 2005. Sete psicólogos trabalharam como protagonistas 

e coordenaram sete encontros grupais. Ao todo, participaram 54 pessoas em situação de 

desemprego, sendo 31 homens e 23 mulheres, com idades entre 18 e 53 anos. Conforme 

ilustrado nos gráficos abaixo: 

Gênero

43%

57%

Masculino Feminino
 

Gráfico 84 
 
Quanto ao nível de escolaridade, 02 pessoas não eram alfabetizadas e os demais 

integrantes tinham nível fundamental e médio. 

Escolaridade
4%

96%

Analfabeto Ensino Fundamental e Médio
 

Gráfico 85 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROJETO 
 

1. Resultados Encontrados 

O projeto foi avaliado pelos usuários, pelos protagonistas e por representantes dos 

parceiros (normalmente por um ou alguns funcionários ou coordenadores dos postos do Sine e 

das demais entidades envolvidas com o projeto e que acompanharam diretamente o trabalho 

desenvolvido pelo Banco Social. Em algumas regiões houve, inclusive, a inserção destes 

funcionários nos grupos, os quais participaram como observadores e, sempre que necessário, 

davam informações sobre o Sine e a política pública regional). 

Todos os envolvidos avaliaram-no em diversas circunstâncias: nas reuniões de 

acompanhamento e de finalização do projeto (protagonistas e parceiros), ao final dos 

encontros (usuários) e por meio de fichas de avaliação e de relatórios padronizados. Alguns 

protagonistas ainda participaram de grupos focais nos quais uma avaliação mais depurada do 

projeto foi realizada; dispositivos similares foram do mesmo modo oferecidos aos parceiros e 

usuários. Nestas diferentes avaliações, fizeram referências ao que consideraram positivo/ 

importante, às dificuldades encontradas e ao que poderia ser aperfeiçoado. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO FEITA PELOS PROTAGONISTAS 

Constatou-se que, dentre os diferentes motivos que conduziram os psicólogos a 

participarem do projeto, estava o interesse pelo conhecimento a ser adquirido na experiência 

de trabalhar com grupos, com pessoas em situação de desemprego, com um projeto de cunho 

social, bem como interesse acadêmico pelo tema do desemprego. 

Quando avaliados sobre a realização desta aspiração (vale lembrar que um dos 

objetivos do projeto era contribuir para a reflexão da prática dos psicólogos), mencionaram 

que o projeto propiciou: aprimoramento no manejo de grupos; compreensão de problemáticas 

macroestruturais; conhecimentos relacionados às políticas sociais e à população em situação 

de vulnerabilidade; crescimento profissional (e pessoal); experiência/ prática; inovação; 

qualificação; responsabilidade social; solidariedade; troca de experiência. Aspectos 

intrinsecamente articulados e que podem ser sintetizados por meio das seguintes frases: 

 
Foi um mergulho em um mundo desconhecido da realidade brasileira, de 
algo que não fazia idéia: a fragilidade emocional, psicológica, orgânica/ 



 135

física em que vivem os trabalhadores em situação de desemprego. Percebi de 
maneira clara a necessidade de um trabalho de apoio psicológico a essas 
pessoas e como foi assertiva a escolha do Banco Social . 
 
As supervisões foram pontos-chave para nos libertar de determinados 
escotomas, que nos faziam resistir e apresentar dificuldades para partir em 
frente.  
 
 O projeto de Apoio Psicológico ao trabalhador em situação de desemprego 
está sendo uma experiência positiva, uma vez que pôde contribuir para 
desmistificar a posição do psicólogo frente ao trabalhador. O profissional de 
psicologia é visto como parte de um universo elitizado, em que o trabalhador 
não tem acesso. As intervenções puderam mostrar que o  saber  pode e deve 
ser compartilhado, para que a teoria e prática possam ser usadas de forma a 
contribuir e ampliar as políticas sociais. O profissional se beneficia, pois 
amplia sua atuação, revê conceitos ajustando-os à realidade vivenciada.  

 

Avaliaram, assim, positivamente os procedimentos propostos pelo Banco Social, 

ou melhor, avaliaram positivamente o tipo de intervenção proposto aos usuários (grupo de 

acolhimento e reflexão), os cursos e as reuniões de acompanhamento oferecidos a eles e 

realizados pela equipe local do Banco Social e convidados.  

Além do interesse de ampliar a experiência profissional, também foi destacado o 

compromisso com a Psicologia, com a população pobre e com a formulação de novas 

propostas de política pública voltada ao campo do desemprego, sendo que práticas 

psicológicas devem ser contempladas nestas novas políticas. 

Vale ainda fazer referência às duas pesquisas realizadas a partir dos dados 

coletados pelos protagonistas. A primeira pesquisa foi realizada por José Newton Garcia, 

psicólogo e supervisor do projeto em Minas Gerais. A segunda ainda está em fase de 

elaboração e será a tese de conclusão do curso (TCC) de Psicologia de uma estudante49 do 

quinto ano da PUC – SP.  

Sobre o efeito do projeto para os usuários, os psicólogos mencionaram que, 

embora com pouco tempo e com tanta rotatividade, o público alvo pôde usufruir 

positivamente da intervenção. Eles acreditam que tiveram uma experiência de alívio, de 

resgate da confiança em si mesmo, de aumento da auto-estima, de busca de alternativas, de 

                                                           

 

 
49 Alguns estudantes de Psicologia mostraram interesse em participar do Banco Social, mas, como não 

havia a possibilidade de realizarem a intervenção propriamente dita, foi autorizado que, caso quisessem, poderia 
desenvolver pesquisas e que participar dos debates abertos a toda população. 
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colaboração recíproca, de ampliação do conhecimento/ conscientização/ esclarecimento, de 

cumplicidade, de desabafo, de debate, de diminuição do sentimento de culpa. Puderam 

também desmistificar o papel do psicólogo, falar de si, não estar sozinhos, trocar experiências, 

ser acolhidos e respeitados, ressignificar diferentes aspectos de suas vidas. Enfim, acreditam 

que foram psicologicamente apoiados. 

 
Acredito que houve grandes benefícios para os usuários, pois era visível 
como eles saíam das reuniões bem melhores do que tinham chegado. O 
espaço proporcionado aos participantes para expor seus problemas, 
dificuldades e sentimentos foi muito importante para eles. A troca de 
experiência entre os participantes foi muito significativa para que eles se 
mobilizassem a fim de buscar uma nova forma de lidar com os problemas.  

 

Ao final da reunião, estavam compartilhando a possibilidade de capacitação 
para novas tendências do mercado, sugeriram curso de alimentação natural, 
trocaram telefones para que possam intercambiar informações, uma das 
participantes sugeriu que fizessem cartõezinhos para divulgar congelamento, 
‘quentinhas’ e serviços prestados como cozinheiras de alimentos naturais.  

 

No tocante à parceria com órgãos públicos os protagonistas relataram que, no 

geral, foram bem recebidos e que a realização do projeto beneficiou todos os envolvidos, 

inclusive os parceiros. Desta forma, crêem que o projeto propiciou, aos postos do Sine e às 

outras entidades parceiras, ampliação de experiência, apoio, compartilhamento, cooperação, 

integração, motivação, novas possibilidades de atuação com a população sem trabalho formal, 

parceria, participação, redução de conflitos, responsabilidade social, solidariedade e troca de 

experiências.  

À medida que a instituição tem mais uma ferramenta de ajuda, o 
atendimento se torna compartilhado, modificando a rotina e isso é um 
benefício significativo.  

 

Acredito que a imagem da instituição fica bem melhor quando aqueles que a 
freqüentam percebem um movimento em prol do bem estar das pessoas.  

 

No geral, avaliaram positivamente a iniciativa do Banco Social ao formular este 

projeto e ao colocá-lo em prática. Acreditam que é um projeto necessário e que os objetivos 

propostos foram, em grande medida alcançados, a saber: oferecer apoio psicológico para 

enfrentamento da situação de desemprego; colaborar com a constituição de uma rede de 

sociabilidade; enfatizar o desemprego como macroestrutural e não como fruto de uma 

inadequação pessoal; contribuir para a reflexão da prática dos psicólogos. 
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O trabalho realizado pelo Banco Social mostrou, através dos depoimentos 
dos trabalhadores desempregados a urgência de se colocar em prática esse 
modelo de Serviço de Apoio Psicológico pelos governos, quer sejam 
federais, estaduais ou municipais. A necessidade é premente, visto que 
alguns dos participantes encontram-se muitas vezes desesperados, 
desamparados, com baixa auto-estima, sem recursos financeiros, sem meios 
de locomoção e alguns pensando até em suicídio.  
 
O Banco Social, com a ousadia de interferir diretamente em diferentes 
políticas públicas e em tantos diferentes lugares, se constitui num grande 
aprendizado de democracia. Um exemplo de como um segmento da 
sociedade civil, colocando a mão na massa, demonstra a importância de sua 
função social, contribuindo com as ações do Estado, ao mesmo tempo em 
que exige deste, o cumprimento de seu papel na garantia dos direitos sociais 
dos cidadãos. 
 
 
 

Pontos Críticos: 

Os protagonistas apontaram, entretanto, alguns aspectos que precisariam ser 

reformulados: em algumas regiões houve pouco apoio governamental e do próprio Sine, o que 

ocasionou demora a iniciar o projeto; não disponibilização de todos os dados solicitados, 

como, por exemplo, do perfil dos participantes; pouco empenho em divulgar o projeto ao 

público alvo e, por extensão, baixa freqüência em alguns encontros grupais50. Além disto, 

alguns postos do Sine foram apontados como inadequados para o desenvolvimento do projeto, 

especialmente porque nem sempre havia espaço propício para a realização dos grupos: salas 

fechadas, limpas e com número suficiente de cadeiras. 

Numa tentativa de contornar estes problemas, alguns psicólogos sugeriam que a 

realização dos grupos deveria ser em um local na comunidade, o que facilitaria a articulação 

do projeto com as necessidades locais de forma mais direta e poderia ampliar a participação 

do público, mesmo porque os usuários não precisariam gastar com o transporte. Por outro 

lado, reconhecem que há um trabalho relevante a ser feito com os funcionários das entidades 

parceiras: debater sobre conceito e causas do desemprego, bem como discutir o papel destas 

                                                           

 

 
50 É preciso registrar que esta pouca disponibilidade não está relacionada à questões financeiras, visto que 

os parceiros (Ministério do Trabalho e Emprego, secretarias estaduais e municipais de trabalho, postos do Sine e 
demais entidades envolvidas) em nenhum momento tiveram de repassar verbas aos psicólogos, ao Banco Social, 
nem mesmo ao CFP, conforme apontado nos termos de cooperação técnica. Em algumas circunstâncias 
solicitou-se apenas fotocópias dos folhetos utilizados para convidar o público alvo e material plástico para a 
realização das intervenções (canetas, papel, lápis etc.), nada que gerasse gastos expressivos. 
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entidades e o trabalho que realizam. 

É preciso lembrar que estes funcionários atendem diariamente centenas ou 

milhares de pessoas sem trabalho fixo, situação ansiógena e conflitante e que interfere no 

cotidiano institucional e na maneira como atendem às pessoas em busca de trabalho (muitas 

vezes de forma fria e distante, o que pode ser considerado como uma estratégia  para evitar 

contato, apego, sofrimento). 

O aspecto mais apontado pelos protagonistas como tendo influenciado 

negativamente a realização da intervenção de forma mais efetiva diz respeito à inexistência de 

vale-transporte. Sem este os participantes não puderam, no geral, participar dos quatro 

encontros, não puderam aprofundar o debate, começaram-no, perceberam efeitos expressivos, 

mas o processo teve de ser interrompido antes de uma mudança genuína. 

Destacaram também que há, no geral, uma imagem negativa da população sobre a 

atividade do psicólogo, reconhecido como aquele que reprova no processo de seleção 

profissional ou como aquele que trata de maluco. Alguns, inclusive, resolveram participar 

porque evidentemente precisavam e queriam tratamento (foram encaminhados) e outros 

porque queriam dicas para passar na seleção. Muitos, é verdade, puderam ressignificar a 

imagem que tinham deste profissional, puderam perceber que há uma gama de possibilidades 

de trabalho para o psicólogo, inclusive a de acolher sem rotular,  ouvir sem reprovar. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO FEITA PELOS USUÁRIOS 

A grande maioria das pessoas em situação de desemprego resolveu participar do 

projeto por curiosidade; entretanto, muitos pensaram que poderiam encontrar algum trabalho 

(mesmo tendo sido enfatizado que este não era o propósito do projeto) ou mesmo descobrir 

como poderiam passar nas entrevistas realizadas pelos psicólogos durante o processo de 

seleção profissional: queriam saber como responder às perguntas e os testes, como deveriam 

se comportar, como deveria ser o currículo, o que deveriam fazer para parecer que estavam 

felizes (mesmo não estando). Porém, foram informados pelos próprios psicólogos 

coordenadores dos grupos que não necessariamente teriam respostas aos seus anseios, mas 

que os grupos funcionariam como espaço de reflexão e debate, em que teriam oportunidade de 

dialogar entre eles e, quiçá, reformular tais aspirações, formular outras ou mesmo encontrar 

suas próprias respostas. 

Após estes esclarecimentos alguns trabalhadores em situação de desemprego 
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saíram do grupo, já que não queriam perder tempo conversando, precisavam daquele período 

para procurar algum tipo de trabalho formal. A grande maioria, todavia, permaneceu, pois 

percebeu que poderia ser relevante participar de um espaço em que poderia desabafar e, ao 

mesmo tempo, pensar sobre o sofrimento vivenciado. No entanto, em função da falta de 

dinheiro para pagar o bilhete do ônibus, a grande maioria participou apenas de um encontro. 

No desenrolar deste encontro (ou quando puderam participar de outros), os 

participantes apontaram para a contradição a que estão expostos: perceberam-se vulneráveis 

(tendo em vista a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e as inúmeras 

conseqüências que isto acarreta em suas vidas51), sabendo que precisam estar potencializados 

para, quiçá, conseguirem trabalho ou, pelo menos, para continuarem levando a vida. No 

tocante a este último aspecto, perceberam que o projeto contribuiu. 

A gente fez amigos e se divertiu também.  
 
Pra mim esse grupo foi até mais importante que um emprego, porque do 
jeito que eu tava, nem tinha condições de conseguir emprego de tão pra 
baixo.  
 
Gostei muito  e falei para vários amigos meus (...) hoje estou mais forte e 
mais motivada.  
 
Antes eu tinha vergonha, ficava trancado dentro de casa, agora eu estou 
mudando. 
 
 Eu também estou mudando, até consegui um trabalho agindo diferente. Não 
é o que eu queria, mas dá pra quebrar o galho. Eu procuro voltar à minha 
profissão de vigilante, mas enquanto não aparece eu peguei de guarda 
noturno, sabe, estes que ficam apitando nas esquinas... 

 

No geral, tiveram uma sensação de respeito e cuidado. Foram tratados não como 

“reserva” (termo que utilizam quando estão no plantão no Patra, esperando que um cliente 

solicite seus trabalhos de diaristas), nem mesmo como dados estatísticos acerca do 

desemprego. Tinham nome, histórias. Puderam opinar, reivindicar, ouvir, ser ouvido, 

protestar, legitimar seus saberes, aprender, resgatar conhecimentos, desejar, discordar, 

escolher participar ou não (escolha nem sempre viável em suas vidas, já que, não raramente, 

se percebem impossibilitados, aceitam o que aparecer, se isto significar garantir alguns dias de 

sobrevivência) e trocar informações úteis: telefones, como andar pela cidade sem gastar com 

                                                           

 

 
51 Conforme apontado no tópico ¨Conteúdos Apresentados¨, p. 60. 
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condução, cursos, lugares de lazer etc. 

Houve momentos de identificação, de sensação de pertencimento e em que ficou 

patente que o problema do desemprego transcende a disponibilidade e o esforço solitário de 

cada um. Puderam perceber que acreditar na frase “basta se esforçar que um dia o sonho será 

realizado” é uma forma enganosa/ ideológica de se manter as esperanças, visto que 

independente de todo o esforço que fizerem, nem todos terão (ou quase nenhum) o grande 

sonho realizado: um trabalho formal. O mal estar da situação não foi (sempre que possível) 

velado, ao contrário, e, por isto mesmo, saíram dos grupos mais conscientes, menos sozinhos, 

menos envergonhados, com referências. Mencionaram que este é um projeto necessário para a 

manutenção da vida psíquica e social. 

 
A gente vê que não está só, que tem gente que passa pelos mesmos 
problemas que a gente. A gente vê que se tem tantos nesta situação é que 
tem algo errado e o erro não pode ser meu e deste tanto de gente. O governo 
não faz o que deveria pra melhorar  nossa vida . 
 
É bom a gente ter um compromisso, um encontro marcado, a gente tem que 
se arrumar pra sair um pouco de casa, isso é bom.  
 
Tenho falado com muitos conhecidos e digo para eles que estou 
desempregado, mas que estou procurando, não me escondo mais. A culpa 
não é minha, é a falta de emprego. Não é assim que a gente fala aqui?  

 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO FEITA PELOS PARCEIROS 

O grau de envolvimento dos parceiros (secretarias, postos do Sine e outras 

entidades) não foi similar em todas as regiões. Em algumas, houve representantes ou 

funcionários do Sine (e das demais entidades parceiras) que acompanharam diretamente o 

trabalho: participaram de grupos coordenados pelos psicólogos; solicitaram a colaboração 

destes psicólogos na formulação de diretrizes para o próximo ano; consideraram o trabalho 

realizado no momento de avaliação de suas produções ao longo do ano; participaram das 

inúmeras reuniões de acompanhamento e avaliação propostas pela equipe do Banco Social. 

Em outras regiões, a participação e a colaboração foram modestas, no entanto, também 

reconheceram que há importância no projeto, na iniciativa do CFP. 

No geral, relataram que o projeto foi um recurso de cunho terapêutico, social e 

institucional que propiciou integração, atendimento de uma demanda existente, acolhimento, 

discussão, abertura, ampliação da rede de relações do público alvo e dos funcionários; enfim, 
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possibilitou experiências novas à população, aos funcionários e à entidade. 

Ele chegou com um problema muito sério de convivência, extremamente 
agressivo, com um comportamento social desagradável, sem higiene, sem 
nada. No terceiro encontro ele já estava penteado, tomado banho, com a 
mochila e ele hoje faz parte de um grupo de teatro, ele vinha de um grupo 
famoso de teatro, ele é iluminador, mas ele enveredou (...) para o caminho da 
droga, saiu fora do mercado de trabalho e do teatro. Ele se matriculou nesses 
cursos abertos de teatro, fez o curso, todos os dias, nos horários certos, 
depois agora, ele participa ainda hoje do coral de música africana, e ele é 
loiro, mas ele está querendo aprender música e dança africana, e está lá 
conosco, já faz um ano que ele está lá conosco (Sesc), quando ele vai lá nos 
setores e cumprimenta todo mundo, agora ele está inventando luminárias, 
porque ele quer ser um empreendedor, ele está conseguindo com os músicos 
do teatro, por ter conhecido nas oficinas que ele fez, agora ele sacou  a 
questão de iluminação do teatro, luminárias domésticas, e agora ele é um 
empreendedor, é uma coisa fantástica.  

 

Além disto, mencionaram que é fundamental ter um profissional qualificado para 

lidar com as questões relacionadas à psicopatologia do desemprego.  

 
Então quando a gente realiza uma tarefa que é do âmbito do campo 
psicológico, do campo social, do campo político, nós estamos dando um 
enfoque, que muitas vezes apenas os números não podem dar, então quando 
o CRP começou esse trabalho, ele veio somar muito e a preencher um vácuo 
que nós não percebíamos; por exemplo, lá no setor de orientação, nós já 
tínhamos pensado em preparar uma palestra ou introduzir dentro do curso de 
orientação, algo próximo a isto, mas obviamente, nenhum de nós é 
psicólogo, nossa função e nossa qualificação não nos permitiria jamais fazer 
a abordagem que os psicólogos que foram trabalhar lá, fizeram (...) o 
trabalhador chega com muito desespero, pedindo um emprego e o 
profissional adequado, da qualidade que foi colocado para nós, isso ajudou 
muito na qualidade do trabalho. 

 
(o desempregado) se emocionava de tal forma, que eu acredito que uma 
pessoa que não estivesse preparada para agir adequadamente naquela 
situação (...) poderia acontecer algo! Dependendo se você tivesse numa sala 
no segundo ou terceiro andar de um prédio, eventualmente o trabalhador 
pelo tipo, pelo nível de emoção que às vezes aconteceu, ele pulava lá de 
cima, certo? Nada melhor que um profissional da área para saber que atitude 
tomar. 

 

Ainda sobre o efeito do projeto para os usuários, informaram que alguns 

trabalhadores em situação de desemprego, além do benefício psíquico, foram estimulados 

politicamente e que, para continuar o debate decidiram participar de espaços de elaboração de 

políticas públicas e de reivindicação social. 
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Tiveram (os usuários) uma produção desse resgate, que a gente fez até uma 
exposição, de colocar isso no papel, esse resgate, esse histórico de vida, e, 
começaram a pensar, inclusive, numa forma mais organizada, alguns 
membros fizeram uma comissão e participaram do Conselho, do Conselho 
Municipal, elaboraram um documento junto ao Conselho Municipal, 
reivindicando uma política pública do município. 

 

Reconheceram também que se trata de um projeto com objetividade, de fácil 

aplicabilidade, acessível e sem custos. Acreditam que, além de coordenar grupos para a 

população em busca de trabalho formal, os psicólogos também poderão realizar outros tipos 

de trabalho na entidade, como: atender individualmente alguns trabalhadores em situação de 

desemprego e mesmo desenvolver intervenções institucionais que possam também beneficiar 

os funcionários. 

Nós começamos a fazer o trabalho com os funcionários, inclusive isso os 
habilitava a que eles atendessem com melhor capacidade, melhor 
tranqüilidade o desempregado. 

 

Cumpre ainda registrar que alguns parceiros solicitaram a continuação do projeto, 

é o caso da Secretaria do Estado Desenvolvimento Social e Transporte do Estado de Minas 

Gerais, da Delegacia de Renda e Trabalho do Estado de Santa Catarina, da CUT de Santo 

André, da Secretaria de Desenvolvimento Trabalho e Solidariedade do município de São 

Paulo. Na Bahia, algumas entidades e órgãos públicos também manifestaram o mesmo 

interesse. Ficou evidente, todavia, a necessidade de ser um trabalho com remuneração. 

 
Primeiro que eu pensei, enquanto diretor executivo, foi de manter o projeto, 
segundo, o projeto não pode ser voluntário mais, o projeto tem que ter 
alguma verba, não sei de qual órgão, talvez junto ao Ministério, talvez junto 
ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), enfatizando a importância do 
trabalho realizado com o desempregado (...) porque não basta simplesmente 
a gente cadastrar, pelo que eu tenho visto lá após o programa (do Banco 
Social), não basta a gente fazer a intermediação de mão de obra e que muitas 
vezes o trabalhador vai ao posto do Sine, no caso, como a última tábua de 
salvação dele, de arrumar um emprego, muitas vezes a gente não tem, ele 
não está qualificado, muitas vezes o salário não é o adequado, muitas vezes a 
experiência, o perfil que ele tem não é o adequado ao mercado. (...) Então, 
nós estamos pensando nisso (na continuidade do projeto) e vamos enviar ao 
Ministério do Trabalho para que veja a possibilidade de financiar o projeto. 
 
Ter uma verba para isso, e não mais fazer como voluntário, com uma 
regularidade maior, e ao mesmo tempo até pensar em encontros que não 
sejam só  quatro, por exemplo como a gente chegava a dez encontros, foi 
bem maior, inclusive de coesão desses grupos. 
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No tocante ao efeito para a instituição, mencionaram que foram positivos: o 

serviço ganhou maior credibilidade, a imagem da instituição foi positivamente fortalecida, e, 

em alguns casos, houve ampliação das atividades oferecidas. 

 
Começamos a incrementar um pouco, aí o quê aconteceu? Esse trabalhador... 
ele não tem inclusão digital, normalmente não sabia trabalhar com 
computador, foram oferecidas oficinas no espaço de Internet, de noções de 
Word e também Excel, o uso da Internet para procura de empregos, a 
distribuição de relação de endereços eletrônicos de empresas,  várias áreas 
da indústria e do comércio que aceitam os currículos, e também a questão da 
navegação por lazer também, para a informação. 
 
Acaba também levado o nome da (entidade) à população, como uma 
entidade séria, e obviamente, isso é importante, as pessoas falem bem das 
entidades (...) o nome da instituição acaba sendo elevada à sua conceituação 
perante a sociedade da região. 

 

Em relação às sugestões elaboradas e apresentadas pelo público alvo para o 

enfrentamento desta situação adversa, concordaram com todas; contudo, discutiram mais 

especialmente a proposta de se ter um banco de dados único. Acreditam, tal como os 

trabalhadores, ser mais eficiente e eficaz ter um único cadastro no Sine. Um cadastro que 

possibilite qualquer posto do Sine acessar e cruzar dados do usuário e da empresa, que 

possibilite averiguar qual trabalhador (independente do lugar onde ele se inscreveu) tem os 

requisitos solicitados por uma determinada empresa. Desta forma, o usuário não se inscreveria 

em vários postos. Reconhecem que o cadastro único poupa o tempo e o dinheiro do usuário, 

da mesma forma que diminui os gastos do Ministério. Além disto, evitaria que as pessoas e, 

especialmente, as empresas se recusassem a participar do programa de intermediação de mão-

de-obra por não quererem ficar identificadas a um determinado grupo político-ideológico, 

como, com freqüência acontece, uma vez que não raramente o Sine é operacionalizado por 

entidades concorrentes. Este rearranjo do Sine poderia atrair mais empresas, mais usuários e 

potencializaria o atendimento. Poderia, inclusive, promover a aproximação do setor 

secundário, já que atualmente o Sine tem sido utilizado principalmente pelo comércio, por um 

setor caracterizado pela oferta de trabalhos transitórios. 

 
Você acaba perdendo verba, muitas vezes para duplicar, triplicar, 
quadruplicar o atendimento a mesma pessoa, então você dá verba para CUT, 
dá verba para Força, verba para Secretária do Estado, para às vezes atender a 
mesma pessoa. Acredito que o Ministério deve estar pensando em alguma 
proposta, tipo municipalização, unificação do banco de dados com acordo 
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entre as Centrais, eu não sei o que eles vão propor, mas eu acredito que estão 
pensando nisso, para que haja um banco só, não tem cabimento o governo 
despender verbas para a Força, para CUT, para todo mundo fazer a mesma 
coisa, e você tem quatro bancos de dados (...) chega lá o Zé das Couves, está 
no banco de dados da CUT, está no banco de dados da Força, no banco de 
dados da Sede, banco de dados do Terço Bizantino (...) O Ministério tem lá 
quatro Zé das Couves, o mesmo, o mesmo endereço, mesmo pai, mesma 
mãe, mesmo irmão, mesma renda, mesmo perfil, mesmo tudo, é o mesmo 
cabra (...). Você tem quatro vezes o mesmo serviço. Mas (se o banco de 
dados for unificado) ele não se cadastrou na CUT, ele se cadastrou no Sine, 
ele não se cadastrou na Força, ele não se cadastrou no CETA, ele se 
cadastrou no Sine. (...) Porque o empresário também vai se cadastrar uma 
vez só. (...) Sendo que se você tivesse um banco de dados único controlado 
pelo Ministério, obviamente teria que divulgar isso ao trabalhador, que não 
adianta ele passar na CUT, porque ele já está cadastrado na Força e assim 
por diante, acho que é a medida mais coerente, que nós temos que fazer o 
debate e ver como viabilizar isso (...). Se você tem um banco único, pelo 
menos no sistema, você acaba com isso, a vaga que entrar, entra no sistema 
Sine, quem é que vai atender (qual o serviço)? Possivelmente o mais 
próximo, aquele que está mais próximo da região. 
 
Mas alguns empresários ainda têm a preocupação ideológica da indicação 
pelas Centrais, certo? Então ele prefere não colocar a vaga no sistema (...) 
Quem é que mais utiliza o nosso sistema? O comércio, que é um emprego 
transitório, vamos dizer assim, muita sazonalidade, (...) agora, na área da 
indústria você tem uma baixa procura do sistema nacional de emprego, pelo 
menos, no ABC (Grande São Paulo) a gente tem esse problema, a gente tem 
procurado abrir canais com RHs, (área de Recursos humanos) mostrando os 
vários serviços que a gente fornece e da seriedade do sistema, estamos 
conseguindo abrir devagarzinho (...) estamos avançando nisso para  
desmistificar  um pouco essa idéia que o movimento sindical vai colocar 
militantes lá dentro da empresa dele para fazer greve, para bagunçar, e tudo 
mais, certo? Estamos desmistificando isso, acredito que seja por isso que as 
indústrias acabam ainda se afastando um pouco. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO FEITA PELO BANCO SOCIAL 

O Banco Social buscou colaborar com o fortalecimento da política pública 

nacional e regional voltada para o campo do trabalho/ desemprego, área prioritária à busca e 

garantia de vida digna para a população brasileira.  Partiu-se do princípio que a Psicologia 

pode e deve contribuir com a elucidação de problemas intrínsecos à sociedade brasileira, bem 

como colaborar com a construção de ferramentas coletivas para o enfretamento das 

adversidades relacionadas ao desemprego.  

Para tanto, o projeto Apoio Psicológico ao Trabalhador em Situação de 

Desemprego foi executado em um terço dos Estados brasileiros, mais especificamente em 20 

municípios com histórias, número de habitantes, serviços, programas voltados para o campo 
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social, desenvolvimento socioeconômico, índices de exclusão social significativamente 

diferentes. Regiões com paisagens belas ou áridas, mas que, em comum, têm em seus 

territórios milhares de pessoas em situação de desemprego, pessoas que ali nasceram ou que 

migraram e que chegaram aos “grupos de apoio psicológico” agressivas, envergonhadas, 

críticas, dilaceradas, acomodadas, apáticas, sem sonhos. 

O projeto procurou estabelecer um método de atenção a esta população 

normalmente tratada por meio de índices e porcentagem, mas cujo sofrimento é pouco 

conhecido e reconhecido. Em um primeiro momento buscou-se oferecer algum acolhimento 

àqueles que se encontram nesta situação, assim como refletir sobre a situação político-

econômica que a engendra. Procurou-se também valorizar um posicionamento/ entendimento 

crítico sobre o desemprego, suas causas e conseqüências. 

No tocante às causas, o desemprego foi considerado como fruto do percurso do 

capitalismo brasileiro, do capitalismo globalizado apoiado pelas ações políticas baseadas no 

neoliberalismo contemporâneo, tal como apontado por Pochmann (cap. II p. 13) e conforme 

debatido pelos integrantes dos grupos, que, sem utilizar termos técnicos, apontaram para as 

diferentes falhas da política pública da área, bem como para características relacionadas à 

estruturação produtiva que torna precário o mundo do trabalho. 

Em relação às conseqüências, os participantes revelaram características que 

colaboram com os estudos elaborados por Seligman Silva (1986), uma vez que relataram que 

esta conjuntura tem exposto-os à sensação de carência de sentido da vida, à impotência, ao 

distanciamento cultural, familiar e social, ao auto-distanciamento (tornam-se estranhas a si 

mesmas), à agressão (a si próprio ou ao outro) e apatia. E, justamente por isto, reconheceram 

que o projeto apoio psicológico foi fundamental, já que, ao participarem, puderam trocar 

experiências, aprender, reivindicar, encontrar respaldo, acolhimento e vontade de inserção em 

espaços de sociabilidade. Puderam também reconhecer que a distorção não está neles e sim na 

representação ideológica de que são desocupados, desnecessários. Puderam, assim, começar a 

delinear uma imagem/ uma identidade nova de si mesmos. O que poderá possibilitar que se 

posicionem de forma diferente: talvez menos apática, submissa, solitária, envergonhada. 

Por intermédio das discussões que aconteceram nos grupos também ficou 

evidenciado, tal como ressalta Ferreira (cap. II p. 36), que não haverá trabalho formal (com 

carteira assinada) para todos, uma vez que este tipo de vínculo empregatício está, cada vez 

mais, em declínio. Do mesmo modo, foi sinalizado o quão criativos são, visto que, não raro, 

criam formas pessoais e genuínas de sustentar a vida. Entretanto, foi registrada a urgência de 
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se criar respostas institucionais e políticas, respostas certamente complexas, diversas, que 

dêem condições para superar esta situação que fragiliza todos aqueles que têm o trabalho 

como meio para sustentar economicamente suas vidas (vide Pochmann, cap.II p. 13 e Ferreira, 

cap. III p. 36). 

Foi também apontada a necessidade da população desconstruir a crença ideológica 

e quase unívoca de que a possibilidade de manutenção da qualidade de vida está relacionada à 

abnegação ao trabalho voltado para a aquisição de bens. Desconstruir tal ideologia denota 

dessacralizar o trabalho, dar visibilidade a um cenário que, ao invés de progresso, trouxe 

misérias, desalentos individuais e sociais. O que não indica valorizar o desemprego, nem 

tampouco estabelecer uma escala hierárquica entre o que causa mais sofrimento. Constitui 

valorização de uma postura crítica e ativa em relação à conjuntura política-econômica-

ideológica vigente, bem como aponta para a possibilidade de, nos interstícios da economia, 

criar outras formas de habitar a vida, em que o valor de uso, do que é necessário, possa ganhar 

relevância. 

Tendo em vista estas discussões e os dados coletados no desenvolvimento da 

intervenção (vide cap. IV), é possível constatar que o projeto alcançou os objetivos e 

resultados esperados: oferta de novos modelos de programas para fortalecimento das políticas 

públicas na área, a ampliação da divulgação e do debate sobre desemprego estrutural, a 

promoção da saúde mental, ou seja, o fortalecimento psíquico e social do público alvo para o 

enfrentamento da situação, bem como com a ampliação do campo de atuação do psicólogo no 

setor. 

Vale ainda lembrar que todos os envolvidos (psicólogos, usuários, parceiros) 

acreditam que se trata de um projeto necessário e por ser de fácil aplicabilidade e 

acessibilidade deve ser integrado à política pública nacional, desta vez com remuneração. 

 

 

 



 

VI. PROPOSTAS DE INSERÇÃO DA PSICOLOGIA NA IMPLEMENTAÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

A Política Pública, entendida como ação estatal regulatória, é derivada de várias 

forças da sociedade que intervêm com seus interesses. É uma política do Estado que visa 

responder ou atender a direitos e necessidades da coletividade.  

A Psicologia pode e deve contribuir em um aspecto importante da elaboração e da 

execução das políticas públicas: sua humanização. 

É este aspecto que queremos defender nesse documento como o aspecto central da 

colaboração da Psicologia. Humanizar políticas, significa ir além das questões técnicas e dos 

diversos interesses que estão em jogo na construção delas. Humanizar políticas públicas 

significa considerar a dimensão do sujeito cidadão.  

As políticas públicas têm dificuldades de conhecer e dialogar com o sujeito 

cidadão, pois elas são pautadas nos princípios da impessoalidade, economia, racionalidade e 

devem ser universais. Estes princípios afastam ou dificultam a aproximação dos sujeitos no 

sentido de humanizar as políticas públicas. É necessário incorporar na concepção democrática 

das Políticas Públicas (suposta aqui como a concepção desejável) um alargamento que inclui 

o reconhecimento da condição de sujeito. Os cidadãos devem ser pensados como sujeitos e 

isto traz a exigência de considerar a sua dimensão subjetiva, isto é, os cidadãos são sujeitos 

que têm sentimentos, valores, ideologias, significados e se relacionam com o mundo a partir 

destas construções singulares.  

A Psicologia entra aqui com sua contribuição: a possibilidade de lidar, na 

construção e principalmente na execução das políticas públicas, com a dimensão subjetiva de 

cada situação-problema vivida que as políticas visam solucionar ou responder.  

A dimensão subjetiva está aqui entendida de maneira ampla, abarcando as várias e 

diversas teorias da Psicologia, ou seja, os aspectos simbólicos, afetivos, comportamentais, 

conscientes ou não, que os sujeitos desenvolvem durante a vida e que contém e reflete as 

condições e situações vividas. São medos, lembranças, sentimentos, imagens, sentidos e 

significados, concepções de si e do mundo que vão compondo esta dimensão e que têm papel 

importante na capacidade do sujeito de enfrentamento das situações da vida. 

Os sujeitos em movimento renovam sempre essas construções psicológicas e esse 
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movimento pode ser na direção da saúde ou não. Caminhar na direção da saúde significa 

aproveitar as experiências vividas para construir novos elementos para comporem a dimensão 

subjetiva.  Muitas vezes, o sujeito se encontra em situação em que aproveita pouco o que se 

coloca em sua vivência, o que o torna menos potente frente à realidade social, ou seja, menos 

capaz de resolver a contento as necessidades pessoais e da comunidade onde se insere. 

Poderíamos dizer que o sujeito, nestas condições, se cristaliza e perde seu poder de 

intervenção ativa na realidade. 

A busca de construção de políticas públicas democráticas deve considerar a 

importância de estimular sujeitos ativos que possam participar da construção das soluções ou 

respostas visadas pelas políticas. Para isso é preciso levar em conta a dimensão subjetiva, pois 

é ela a fonte da potência ativa e transformadora dos sujeitos. É preciso executar as políticas de 

modo a desenvolvermos práticas que alterem o lugar dos sujeitos no coletivo e que sejam 

capazes de romper com os processos de fragilização e despotencialização a que estão 

submetidos os sujeitos que participam das políticas, como usuários. 

Aliás é, exatamente, a noção de usuário, objeto, alvo, clientela e beneficiário que 

se está querendo superar, pois estas noções refletem uma perspectiva coisificante do cidadão, 

para trazermos à cena da proposição, elaboração e principalmente da execução e avaliação das 

políticas públicas um sujeito ativo, transformador, construtor do seu próprio direito e da 

satisfação das suas necessidades. 

O que se defende aqui é a relação entre o fortalecimento do sujeito e a construção 

de determinados aspectos psicológicos (idéias, sentimentos, imagens, registros etc...); 

aspectos estes entendidos como potencializadores da capacidade de transformação do ser 

humano. O ser humano é o único ser vivo que constrói as formas de satisfação de suas 

próprias necessidades e faz isso com os outros humanos. O mundo psicológico é o mundo dos 

registros simbólicos que permite a cada um cumprir com esta função.  

A proposta é se tomar os campos das políticas públicas, onde o Estado se coloca a 

tarefa de responder às necessidades e demandas da sociedade, como referência e buscar 

compreender e interferir considerando a dimensão subjetiva que está presente nestas situações 

sociais. Desemprego, conflito com a lei, retorno à condição de cidadão, vivência do processo 

escolar e os modelos veiculados pela mídia são situações objeto da construção de políticas 

públicas. A contribuição dos psicólogos é de apoio psicológico, no sentido de interferir no 

movimento dos sujeitos buscando a potência de sua capacidade de intervenção e 

transformação do meio social onde vive. Este fortalecimento pessoal significa, acima de tudo, 
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considerar a dimensão do sujeito cidadão, ou seja, humanizar as políticas públicas.  

A Psicologia é a perspectiva profissional que pode contribuir no processo de 

tradução e diálogo com o sujeito na sua singularidade a partir da universalidade da política.  

A Psicologia pode trazer à política pública um espaço de ancoragem, pois traz o 

diferencial de um profissional que pode operar no campo simbólico da expressividade e da 

interpretação. Estes são recursos que os psicólogos podem utilizar, no campo da política 

pública, para provocar mudanças qualitativas; mudanças que promovem e incentivam a 

existência do sujeito ativo, caracterizando-se como políticas humanizadas e libertadoras.  

Assim, pensar e executar políticas para o desemprego não devem significar apenas 

formas de obtenção de qualificação ou oportunidades de emprego; devem significar a 

possibilidade de fortalecimento do sujeito na sua capacidade de enfrentamento da situação-

problema vivida. Pensar e executar políticas de resgate da condição de cidadão para quem sai 

de um presídio ou de um manicômio não devem significar apenas abrir as portas e/ou oferecer 

local de moradia e trabalho; devem significar a possibilidade de fortalecimento do sujeito, ou 

seja, a reconstrução de significados que permitam ao sujeito colocar-se inteiro e ativo na nova 

condição de vida, não apenas recebendo oportunidades, mas construindo formas de 

sobrevivência autônoma. Pensar e executar políticas para a educação, seja escolar, seja na 

aplicação de medidas sócio-educativas não devem significar apenas construir oportunidades 

de educação como obtenção de conhecimentos e condutas consideradas necessárias pela 

sociedade adulta; deve se constituir como meio de desenvolvimento das condições subjetivas 

(valores, ideologias, significados)  que se traduzam em autonomia, responsabilidade e ética na 

inserção ativa na sociedade. Pensar e executar políticas para a comunicação por meio dos 

veículos de comunicação de massa não deve significar construir programas instrutivos/ 

educativos do ponto de vista dos valores dominantes na sociedade, mas deve significar a 

possibilidade de utilização destes meios para o movimento de construção subjetiva dos 

sujeitos, potencializando-os para a atuação transformadora. Há um sujeito que precisa ser 

sempre considerado, pois há sempre um resultado da política pública no âmbito dos sujeitos, 

na dimensão subjetiva, que pode ser de alienação ou de libertação. A Psicologia quer 

contribuir para que estes resultados sejam planejados e possam ser direcionados para a 

libertação. Esse é o compromisso da Psicologia com as políticas públicas. 
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VII. CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
 

É importante registrar, de início, que o Centro é decisão do V Congresso Nacional 

da Psicologia, realizado em junho de 2004 em Brasília e que reuniu delegados eleitos nos 15 

Congressos Regionais realizados em todo o Brasil. Por isso, o Centro é projeto da categoria 

profissional que os Conselhos implementam.  

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas é o projeto que 

dá continuidade ao Banco Social de Serviços em Psicologia e neste sentido é uma nova etapa 

no relacionamento dos psicólogos com as políticas públicas.  

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas é uma nova 

etapa na construção da presença social da profissão de psicólogo no Brasil, pois, na última 

década, o grupo profissional dos psicólogos, por meio de suas instituições representativas, no 

caso os Conselhos de Psicologia e o Fórum Nacional de Entidades  Nacionais da Psicologia 

têm feito um esforço significativo no sentido da produção de uma nova identidade 

profissional, profundamente associada a prestação de serviços a indivíduos, grupos e 

instituições, sobretudo aqueles grupos vinculados às principais áreas de necessidades sociais. 

Pode-se dizer que precede à instalação do Centro uma caminhada que tem como referência a 

adesão do lema: Psicologia e o Compromisso Social, como a forma de identificar um novo 

esforço da Psicologia, no sentido de romper com certos modelos tradicionais de oferta de 

serviços e passar a se interrogar mais amplamente sobre as necessidades de certas camadas da 

população que não têm tido  acesso ao serviço liberal da psicologia; a adoção do lema da 

psicologia como compromisso social foi sucedida pela realização da I Mostra Nacional de 

Práticas em Psicologia: Psicologia e Compromisso Social, quando se buscou dar visibilidade 

para este tipo de intervenção e torná-las mais conhecidas, de modo que se pudesse perceber 

que já existia, naquele momento, um conjunto de práticas, mais espontâneas, direcionadas a 

estes problemas.  

Em seguida, o Sistema Conselhos de Psicologia adotou o lema: Psicologia e 

Protagonismo Social, visando, por meio da iniciativa do Banco Social de Serviços em 

Psicologia, criar um espaço de exercício desta perspectiva pelos psicólogos e uma 

experiência, pelos Conselhos, do processo de negociação com o Estado, dos interesses da 

categoria; um processo que permitiu a participação direta dos Psicólogos e a criação e 
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ampliação da concepção social e governamental acerca das contribuições da psicologia para 

as políticas públicas, além da geração de novas referências para o exercício da profissão de 

psicologia no interior da sociedade. O Banco Social de Serviços pode ser considerado uma 

etapa experimental, que, ao término do experimento, se coloca o Centro de Referência 

Técnica em Psicologia e Políticas Públicas como um esforço do Sistema Conselhos de 

organizar, de forma profissionalizada, um espaço que possa identificar a existência de práticas 

relevantes, que possa sistematizar e documentar essas práticas e disponibilizar essas práticas 

para toda a sociedade.  

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas tem como 

conceito principal a idéia da produção de informação qualificada o que o Sistema Conselhos 

pretende adotar. O Centro de Referência Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas uma 

unidade constitucional que possa trabalhar no sentido de produzir uma informação qualificada 

que visa ampliar a capacitação dos psicólogos na compreensão das políticas públicas de modo 

geral e da compreensão teórico e técnico do processo de elaboração, planejamento, execução 

das políticas públicas nas diversas áreas específicas: saúde, educação, assistência social, 

criança e adolescente e outras.  

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas deve fazer, 

permanentemente, um esforço de identificar as práticas dos psicólogos no interior das 

políticas públicas, práticas estas que estão dispersas, desorganizadas ou são eventuais e 

convocar os seus protagonistas, ou seja, aqueles psicólogos que são pioneiros ou que estão 

respondendo por essa prática, no sentido de que eles se organizem para produzir referências 

sobre essa atuação, para que depois possam ser documentadas e possam ser colocadas à 

disposição daqueles que as necessitam. Essas referências devem estar à disposição dos 

psicólogos que desejam trabalhar nessa esfera de políticas públicas, dos contratantes dos 

psicólogos, no sentido que eles possam ter clareza da contribuição específica e das 

expectativas legítimas que podem ser cultivadas acerca da participação da psicologia nessas 

políticas públicas, e das universidades e centros de formação, no sentido de que o 

conhecimento dessas práticas possa orientar o preparo dos futuros psicólogos já sintonizados 

com a realidade do mercado profissional. 

O Centro de Referência caracteriza-se essencialmente como organização da 

informação para qualificação de uma profissão e ampliação de seu lugar social. Significa um 

avanço nas formas de atuação das entidades organizativas dos psicólogos, pois o Centro é 

potencialização da informação: é busca da informação dentre os próprios psicólogos que estão 
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trabalhando nas diversas áreas e, ao buscar informação, promove um esforço de visibilidade 

das práticas profissionais e produz uma rede ou uma articulação entre aqueles atores dessas 

práticas que trazem subsídios para elaboração de uma referência comum para a categoria. O 

processo de organização deverá envolver, inclusive, a produção de espaços coletivos, grupos 

de trabalho, seminários, onde os psicólogos, envolvidos nas práticas dessas políticas, possam 

ser, eles mesmos, os principais referenciadores do que devem ser essas práticas.  

O Centro tem um sentido estratégico também importante de ser apresentado. O 

Centro combina aspectos importantes que podem parecer contraditórios: de um lado uma 

avaliação acerca das necessidades do grupo profissional dos psicólogos, do ponto de vista da 

sua empregabilidade e por outro lado as necessidades  da ampliação da cidadania na 

sociedade brasileira, à medida em que se trabalha com a concepção de que o estado 

democrático de direito tem que ser provedor das políticas públicas necessárias para o bem 

estar da sociedade e se busca, então, uma ferramenta para que os psicólogos possam intervir 

nesta questão como mentores fundamentais do estado democrático de direito. A proposta do 

Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas conjuga esses dois aspectos: 

de um lado, ele possibilita aos psicólogos formularem um projeto associado ao tema da 

empregabilidade da categoria e por outro, o aspecto do interesse corporativo da profissão de 

psicólogos em participar, efetivamente, da vida social brasileira, oferecendo os seus serviços 

para responder às necessidades e urgências da sociedade. A questão da empregabilidade é 

fruto do processo de multiplicação dos psicólogos na sociedade e da expansão extraordinária 

do ensino universitário que faz com que cada vez mais esse grupo profissional cresça sendo 

necessário oferecer uma perspectiva de continente para esse crescimento, garantindo que os 

psicólogos possam encontrar uma forma de trabalhar e de prestar os seus serviços. A questão 

da cidadania e da participação social é fruto do avanço do projeto da profissão, na sociedade 

brasileira. 

Os Conselhos Regionais de Psicologia e o Conselho Federal também inauguram, 

com o Centro de Referência, uma nova etapa no relacionamento político da corporação 

profissional dos psicólogos com o Estado brasileiro e com suas várias esferas: Executivo, 

Legislativo, Judiciário e com as autoridades governamentais responsáveis pelo governo. O 

Centro terá uma estrutura profissionalizada com sede no Conselho Federal de Psicologia e 

ramificações nos Conselhos Regionais de Psicologia, de modo que todos contarão com pelo 

menos um agente/coordenador, o que vai permitir as mudanças de qualidade no 

relacionamento dos psicólogos com o Estado, seja no sentido de identificar o contexto e a 
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conjuntura de cada uma das políticas públicas específicas e dirigidas para a área de 

atendimento das necessidades sociais, seja no sentido de negociar com as diversas esferas 

governamentais e instituições estatais as possibilidades da psicologia participar destas 

políticas públicas, oferecendo neste diálogo uma referência sistematizada do que os 

psicólogos podem realizar e de quais são as contribuições que a psicologia pode oferecer ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento destas políticas públicas. O Centro de Referência Técnica 

em Psicologia e Políticas Públicas pretende, no primeiro momento, para cumprir esta tarefa, 

identificando o conjunto de políticas que o Estado estabelece. A partir daí, fazer uma 

hierarquia de prioridades entre estas políticas públicas, definindo uma agenda de trabalho a 

cada etapa da sua construção, localizando as políticas públicas mais estratégicas para a 

presença social da psicologia, ou seja, aquelas onde a psicologia já tem história, onde a 

psicologia já tem tradição ou já tem tecnologia demonstrada. 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas deve permitir 

aos psicólogos e à Psicologia iniciarem uma nova etapa na história da sua inserção na 

sociedade e do lugar social da profissão no Brasil. Um lugar de compromisso com as 

urgências e as necessidades da maioria da população e de compromisso com a construção de 

melhores condições de vida.  

 

 

 

 

 



 

ANEXO I: 

TERMO DE REFERÊNCIA DO PROJETO 

 

Programa Banco Social de Serviços em Psicologia 
 

Apoio Psicológico aos Trabalhadores em Situação de Desemprego 

MMAARRIIAA,,  PPEEDDRROO,,  JJOOSSÉÉ......  EE  AAGGOORRAA??  
 

Parceria federal: Ministério do Trabalho e Emprego 

Consultores do projeto: 
Ana Maria Pereira Lopes1, 

Inara Barbosa Leão2, 
Maria José Tonelli3, 

Marcos Ribeiro Ferreira4. 
 

O programa do BANCO SOCIAL DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA 

desenvolve projetos de intervenção social em parceria com órgãos públicos e capta horas de 

trabalho dos psicólogos brasileiros com os seguintes objetivos: 

- Fortalecimento da presença e participação do psicólogo na construção de políticas 

públicas, contribuindo na busca de alternativas para problemas sociais brasileiros;  

- Maior visibilidade e reconhecimento das práticas sociais desenvolvidas pela 

Psicologia; 

                                                           

 

 
1 Mestre em psicologia do trabalho, ex-presidente do CRP12, psicóloga clínica, professora de cursos da 

graduação e da pós -graduação da UNOCHAPECO de SC. 
2 Doutora em Psicologia Social, mestre em Educação, professora de cursos da graduação e da pós-

graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conselheira do CRP14 e presidente da Associação 
Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP). 

3 Doutora em Psicologia Social, professora de cursos da graduação e pós-graduação da Faculdade Getúlio 
Vargas de SP. 

4 Doutor em Psicologia Social, coordenador da Biblioteca Virtual de Psicologia do Brasil, conselheiro do 
Conselho Federal de Psicologia (Gestão 1998/2001), consultor do Projeto “Ética na TV” do Banco Social de 
Serviços em Psicologia. 
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- Abertura de novos canais de negociação com o Estado sobre as demarcações e 

contribuições da profissão do psicólogo. 

- Desvendar para o psicólogo outras possibilidades de atuação e de contribuição da 

psicologia. 

Os projetos do Banco Social são elaborados para âmbito nacional e são definidos 

a partir da avaliação da existência de: competência acumulada na profissão; necessidade de 

fortalecimento das políticas públicas no setor; demanda de maior mobilização de diversos 

setores da sociedade para o enfrentamento dos problemas sociais.  

Para a execução do Programa, contamos com o núcleo de coordenação nacional 

(um coordenador nacional, assessores técnicos, secretária, webmaster, assessoria de 

imprensa); consultores especialistas, gerentes regionais (para cada região de abrangência dos 

Conselhos Regionais). 

 

CONTEXTO 

No Brasil, segundo o IBGE, cerca de 12% da população economicamente ativa 

está desempregada. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1999, 

um bilhão de pessoas estão desempregadas ou em condições precárias de trabalho, isto 

representa aproximadamente 1/3 da população mundial. 

O desemprego é resultante de um contexto complexo. Podemos mencionar que é 

fruto, por exemplo, da ambigüidade do desenvolvimento não controlado da tecnociência; das 

mudanças nas relações de trabalho (da organização pautada no taylorismo e fordismo, para 

aquela pautada nos princípios do neoliberalismo: flexibilização, descentralização, 

globalização do trabalho); dos mercados abertos em que as indústrias e serviços abandonam a 

premissa de produzir muito, para produzir adequadamente às demandas; das exigências de 

performance, de qualidade total; da demissão como um processo corriqueiro e estrutural. 

As pessoas que estão desempregadas freqüentemente adoecem e sofrem. Sofrem 

porque não conseguem manter uma vida digna e porque ocorre dupla vitimização na medida 

em que a ideologia do trabalho é apregoada no meio social de forma enfatizada pelo discurso 

neoliberal do aumento da empregabilidade como responsabilidade pessoal. Esse sofrimento, 

decorrente de um evento de caráter eminente social, é vivido pelo desempregado como tendo 

um caráter pessoal/ individual, tanto do ponto de vista da sua origem quanto da sua extensão. 
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A pessoa em situação de desemprego tem a impressão de que o desemprego é quase uma 

doença e tem características tão pessoais que somente afetam cada pessoa que está nessa 

situação. Estamos nos referindo à dimensão psicológica relacionada ao desemprego, aos 

impactos subjetivos que esta situação propicia. Essa é uma dimensão importante da situação 

de desemprego que, freqüentemente, é deixada de lado, seja pelas políticas públicas, seja na 

formação dos psicólogos.  

 

PÚBLICO ALVO 

O projeto é dirigido às pessoas que estão desempregadas à procura de trabalho. 

Segundo pesquisa de fevereiro de 2004 da Fundação SEADE e do DIEESE, o tempo médio 

que o desempregado passa à procura de uma vaga é de um ano e meio. Dados do IBGE para o 

ano de 2002, elaborados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e 

Solidariedade de São Paulo, indiquem que: 62% do total de desempregados (4,8 milhões de 

pessoas) pertencem às famílias de baixa renda (renda familiar per capita inferior a R$ 163,00 

mensais); 32,4% à classe média e 5,6% às famílias de classe média alta. A taxa total de 

desemprego feminina (11,8%) é maior do que a masculina (7,4%); em relação à classe baixa, 

a taxa de desemprego feminina é de 18% e a masculina é de 11%, já no tocante à classe média 

a taxa feminina é de 8,5% e a masculina é de 5,2%. A taxa de desemprego de brancos pobres 

(14,5%) é maior do que a dos negros pobres (13,5%), isto porque os negros pobres estão 

vinculados a ocupações mais precárias; a taxa de desemprego dos negros de classe média 

(7%) é maior que a dos brancos de renda similar (6,4%); a taxa total de negros desempregados 

é de 10,4% e a dos brancos é de 8,3%. Em relação à escolaridade, as taxas de desemprego, 

nos últimos 10 anos, elevaram-se a um ritmo mais rápido para os níveis de maior 

escolaridade; a elevação dos níveis de escolaridade mostra-se insuficiente para potencializar a 

geração de empregos. 45% dos desempregados encontram-se nas metrópoles, sendo que 

49,7% destes são desempregados de baixa renda; em todas as regiões metropolitanas o 

desemprego da classe baixa supera a casa dos 20%, com exceção de Curitiba e Porto Alegre; 

em Salvador, a taxa é ainda mais alta, atinge quase 30%. 

Sobre efeitos subjetivos e sociais, Selligman (in: Desgaste mental no trabalho 

dominado, São Paulo, Ed. Cortez, 1994), registra que os desempregados apresentam as 

seguintes características: impotência individual, carência de sentido de vida, ausência de 

normas, perda de pontos de referência (tempo e espaço), distanciamento cultural, isolamento 

social, apatia, empobrecimento real, problemas familiares e adoecimentos físicos. Dejours (in: 
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A Banalização da Injustiça Social. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2000) menciona que quem 

não consegue empregar-se e passa pelo processo de dessocialização progressiva sofre e que 

esse processo leva à doença mental ou física, pois ataca os alicerces da identidade. 

 

OBJETIVO 

- Oferecer apoio psicológico para enfrentamento da situação de desemprego; 

- Colaborar com a constituição uma rede de sociabilidade; 

- Enfatizar o desemprego como macroestrutural e não uma inadequação pessoal; 

- Encaminhar, quando necessário, para espaços de sociabilidade e atendimento 

psiquiátrico e psicológico; 

- Contribuir para a formação dos psicólogos na área de trabalho/desemprego. 

 

PROCEDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

Estabelecimento de parcerias locais com entidades que participam do Sistema 

Nacional de Emprego (SINE) coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e com 

outros órgãos governamentais, tais como: Secretarias Estaduais e Municipais voltadas para o 

campo do Trabalho/Desemprego e Secretaria Municipal da Saúde. Estabelecimento de 

parcerias de apoio (referem-se às parcerias importantes para a ampliação e desdobramento do 

projeto), isto é, parcerias com órgãos públicos que desenvolvem intervenções no campo da 

cultura, lazer, esporte, etc. tendo em vista que, em certos casos, trabalhadores desempregados, 

em função do isolamento vivenciado, precisarão constituir uma rede de sociabilidade de 

suporte. 

Funcionários do SINE ou dos demais órgãos públicos que fazem o atendimento 

das pessoas que estão em busca de emprego convidarão esta população para participar de 

grupos coordenados por uma dupla de psicólogos do Banco Social. Também poderão 

participar destes grupos pessoas desempregadas que ficaram conhecendo o projeto por 

intermédio da divulgação feita por conhecidos que participaram do projeto ou por material 

impresso distribuído pelos Conselhos e pelos parceiros. Os grupos acontecerão em instalações 

providenciadas pelos órgãos governamentais. 
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Cada grupo será oferecido para cerca de 15 trabalhadores em situação de 

desemprego durante um mês (4 encontros) e  terá duração de 2 horas. A participação nos 

grupos ocorrerá por livre escolha. 

Os grupos serão norteados pelos seguintes temas: “Quais motivos/ hipóteses 

formulam sobre o fato de estarem desempregados” e “Quais efeitos o desemprego imprime 

em suas vidas”. 

Por intermédio do primeiro tema, desejamos saber se as pessoas que estão 

desempregadas se responsabilizam/ culpabilizam pela sua situação de desemprego ou se 

entendem que esta é uma situação macroestrutural. O segundo tema permitirá aos 

coordenadores e demais membros do grupo ter informações sobre o estado físico, psíquico e 

social desses trabalhadores. Assim, será possível saber se os membros do grupo revelam 

alguma alteração física (doença ou mal-estar) associada ao desemprego, se revelam 

sofrimento psíquico intenso (depressão, entre outros) e se estão dessocializadas (sem rede 

social). Caso os membros apresentem tais questões, os coordenadores do grupo 

providenciarão alguns encaminhamentos/ saídas para a situação de sofrimento experienciada. 

Estas saídas podem ser aquelas relacionadas à ampliação da rede social, ou seja, a inserção em 

espaços coletivos de cultura, lazer, trabalho/ cooperativa ou o encaminhamento para 

acompanhamento psicológico ou psiquiátrico.  

Em todo o processo será dada ênfase de que o atendimento não aumenta a 

possibilidade de encontrar trabalho, já que o objetivo é o de colaborar para o fortalecimento 

das pessoas envolvidas para o enfrentamento da situação de desemprego. 

 

CAPTAÇÃO DE PSICÓLOGOS 

- Os psicólogos serão convidados a participar do projeto por meio de: 

- Divulgação (periódicos dos Conselhos de Psicologia, mídia, página web); 

- Cadastramento via página web; 

- Divulgação em locais de circulação de psicólogos (folder, banner e cartaz). 
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FORMAÇÃO/ CAPACITAÇÃO 

O acompanhamento dos psicólogos será realizado por intermédio da 

disponibilização de uma linha telefônica (0800), contatos via página web do Banco Social, e-

mails, relatórios de atividade mensais, reuniões para apresentação da proposta e definição de 

procedimentos e encontros mensais de cunho teórico e técnico para o acompanhamento das 

intervenções realizadas; nestes encontros haverá a participação de especialistas na área e 

indicações de bibliografia e também serão acompanhados pelas equipes que participam do 

SINE e demais órgãos públicos; 

 

AVALIAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE RESULTADOS 

Para avaliação e sistematização de resultados, contamos com os seguintes 

instrumentos: 

- Relatório de avaliação do protagonista sobre o projeto ao final da intervenção; 

- Relatório de avaliação da entidade sobre o projeto ao final da intervenção; 

- Ficha de avaliação das intervenções pelo público alvo; 

- Banco de dados geral. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

- Maior integração e adequação da rede de serviços existente para o atendimento 

dessa população; 

- Ampliação da divulgação e debate sobre desemprego estrutural; 

- Oferecer novos modelos de programas para fortalecimento das políticas públicas 

na área; 

- Ampliação do campo de atuação do psicólogo no setor; 

Com relação às pessoas em situação de desemprego: 

- Promoção da saúde mental, fortalecendo-os para o enfrentamento da situação; 

- Ampliação e apropriação da sua rede social (pessoal e de serviços). 

- Ampliação/ transformação da compreensão que têm sobre o desemprego. 
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ANEXO II:  

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO E O CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

 

Processo nº 

 

Entidade Pública: Ministério do Trabalho e Emprego 

 

Pelo presente Termo de Acordo o MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

neste ato representado por seu titular Ministro Ricardo José Ribeiro Berzoini, RG  

xxxxxxxxxx-x, CPF nº xxxxxxxxxx-xx, com a interveniência do DEPARTAMENTO DE 

EMPREGO E SALÁRIO neste ato representado por seu titular Carlos Augusto Gonçalves Jr., 

RG xxxxxxxxxx-x CPF_xxxxxxxxxx-xx, e o CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - 

CFP, autarquia federal que, por delegação do poder público, exerce o serviço de fiscalização 

da profissão de psicólogo, instituído pela Lei n.º 5.766, de 20 de dezembro de 1971, com sede 

à SRTVN Q. 702, Edifício Brasília Rádio Center, sala 4.024-A, Brasília, Distrito Federal, 

inscrito no Ministério da Fazenda com o CNPJ n.º 00.393.272/0001-07, neste ato 

representado por Conselheiro-Presidente ANA MERCÊS BAHIA BOCK, Cédula de 

Identidade RG xxxxxxxxxx e CPF xxxxxxxxxx, domiciliada à Rua xxxxxx, xxx São Paulo, 

Capital. Têm entre si justo e acordado o presente Acordo de Cooperação Técnica, que se 

regerá pelas Cláusulas e condições seguintes: 

 

 

 

 



 161

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui o objeto deste Termo de Acordo fixar condições de cooperação mútua, 

com vistas ao desenvolvimento da iniciativa de realizar grupos de apoio psicológico para 

trabalhadores desempregados em busca de emprego, proposta pelo Banco Social de Serviços 

em Psicologia. Esta proposta visa ampliar a percepção da sociedade, dos poderes públicos e 

dos profissionais de psicologia, sobre a contribuição da psicologia na concepção e 

implementação de políticas públicas governamentais e identificar formas de contribuição de 

profissionais de psicologia, ao aperfeiçoamento da elaboração e implementação de políticas 

voltadas para o apoio psicológico de trabalhadores em situação de desemprego. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS 

Constituem as prioridades eleitas pelos partícipes celebrantes deste Termo de 

Acordo, as seguintes metas: 

a) Ampliar a percepção da sociedade, dos poderes públicos e dos profissionais de psicologia, 

sobre a contribuição da psicologia na concepção e implementação de políticas públicas 

governamentais; 

b) Articular formas de contribuição de profissionais de psicologia às políticas sociais 

destinadas ao apoio psicológico de trabalhadores em situação de desemprego; 

c) Contribuir para o aperfeiçoamento profissional e engajamento social de profissionais de 

psicologia. 

d) Avaliar a presença da psicologia nas políticas públicas voltadas para o apoio psicológico de 

pessoas em situação de desemprego. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES 

Para consecução do objeto e das metas estabelecidas neste Termo de Acordo 

comprometem-se os partícipes: 

 

I – COMPETE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

a) Listar quais são as entidades que participam o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e 

encaminhar a lista ao Banco Social de Serviços em Psicologia; 



 162

b) Articular e intermediar contatos com estas entidades, no sentido de propiciar a 

implementação do referido projeto; 

c) Solicitar às entidades que participam do SINE que divulguem a proposta do Banco Social 

e do referido projeto aos trabalhadores que estão em situação de desemprego. 

 

II – COMPETE AO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 

a) Formular projeto voltado para o campo de desemprego e sofrimento psíquico no qual os 

psicólogos cadastrados no Banco Social de Serviços em Psicologia irão participar, 

disponibilizando horas de trabalho voluntário; 

b) Averiguar os dados dos psicólogos cadastrados no sentido de garantir que apenas 

trabalharão como voluntários aqueles que não estão submetidos a processos éticos; 

c) Oferecer capacitação aos psicólogos cadastrados para realizarem as atividades 

previamente delineadas; 

d) Solicitar aos psicólogos que assinem termo de adesão do trabalho voluntário; 

e) Acompanhar as intervenções dos protagonistas; 

f) Solicitar aos protagonistas a elaboração de relatórios nos quais deverão relatar e avaliar o 

trabalho realizado; 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Acordo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, 

com vigência por doze meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por acordo 

entre os partícipes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS 

O presente Acordo de Cooperação Técnica não implicará na transferência de 

recursos entre as partes. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Acordo será publicado, em extrato, no Diário Oficial da 

União, às expensas da Presidência da República. 

E, por estarem as partes justas e acordadas em suas intenções, firmam entre si o 

presente Termo de Acordo elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo nomeadas. 

 

Brasília, em      de               de 2005. 

 

 
 

RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI 
Ministro do Trabalho 

 
 
 

CARLOS AUGUSTO GONÇALVES JR 
Departamento de Emprego e Salário 

 
 
 

ANA MERCÊS BAHIA BOCK 
Presidente do Conselho Federal de Psicologia 

 

Testemunhas: 
Nome: 
RG: 
CPF: 

Nome: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO III:  

FOLHETO EXPLICATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE APOIO PSICOLÓGICO PARA OS 
TRABALHADORES QUE ESTÃO DESEMPREGADOS

 
Sabemos que, no Brasil, as pessoas que estão 

desempregadas freqüentemente encontram-se desamparadas, 
sozinhas, sofrendo... Sofrem porque não encontram 
facilmente trabalho e porque quase sempre se sentem 
culpadas por isto; o que pode levar à perda de sono, de 
esperança, de vontade de cuidar de si. 

Preocupado com este cenário o Banco Social de Serviços 
em Psicologia, um projeto do Conselho Federal e Regional de 
Psicologia, está oferecendo grupos de apoio psicológico às 
pessoas que estão desempregadas. 

Estes grupos são gratuitos e são coordenados por 
psicólogos preocupados com a melhoria da qualidade de vida 
da população. 

 
Venha participar! 

Horários: 
 
Inscrições e mais informações: 
DADOS DAS ENTIDADES ONDE OCORRERÃO As 
INTERVENÇÕES (NOME, ENDEREÇO, 
TELEFONE...) 
 
Banco Social de Serviços em Psicologia 
Correio eletrônico: 

faleconosco@bancosocialpsi.org.br  
Fone: (xx) **** - ***** (Colocar o telefone do CRP 
local). 
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ANEXO IV:  

SOBRE A INTERVENÇÃO GRUPAL 
 

- A intervenção poderá ser coordenada por apenas um protagonista desde que este seja o 

desejo do protagonista e que revele sintonia com os conceitos e princípios delineados pela 

equipe do Banco Social; ou será coordenada por dois psicólogos, que deverão traçar 

conjuntamente as estratégias e técnicas a serem empregadas em seu trabalho; 

- As duplas poderão ser formadas de duas formas: por escolha própria (deverão enviar e-

mail para o gerente regional) ou será formada pelo gerente regional do Conselho de 

Psicologia; 

- O grupo será oferecido para cerca de 15 trabalhadores em situação de desemprego; 

- O grupo terá duração de aproximadamente 2 horas e deverá contemplar as seguintes 

etapas: 

1. apresentação do protagonista ou da dupla de coordenação; 

2. apresentação detalhada e de forma acessível do Banco Social; 

3. apresentação do enquadre: duração do encontro, sigilo e o tema, a saber: quais  

hipóteses (motivos/ razões) os trabalhadores formulam sobre o fato de estarem 

desempregados; quais efeitos o desemprego imprime em suas vidas.  

4. solicitar que respondam algumas perguntas: nome, idade, estado civil, n° de 

dependentes, profissão, último trabalho, tempo de desemprego, se já trabalhou sem 

carteira assinada, problemas de saúde (aspectos físicos e psíquicos). 

5. dinâmica grupal, que deverá ter como objetivo:  

a) acolher os trabalhadores; 

b) ouvir suas histórias; 

c) discutir o desemprego estrutural para desmistificar a culpa individual do 

trabalhador; 

d) cuidar da auto-estima dessas pessoas, visando investigar recursos e 

potencialidades individuais ou grupais; 
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e)  estimular o trabalhador que vivencia uma situação de dessocialização que 

participe de espaços de trocas sociais (como lazer, cursos, oficinas) que 

existem na cidade (alguns membros do grupo, os coordenadores ou mesmo 

o gerente regional do Conselho de Psicologia podem ter indicações); 

f) estimular o trabalhador que desejar continuar debatendo sobre o tema que 

participe de movimentos sociais existentes em sua comunidade. Deve-se 

também apontar a possibilidade de inserção em iniciativas de cooperativas 

como alternativa à geração de renda. 

g) divulgar serviços de atenção à saúde da região do trabalhador ou  

disponibilizar o telefone do DISQUE SAÚDE XXX ao trabalhador que 

revelar necessidade de atendimento psicológico e/ou psiquiátrico.  

- Os trabalhadores poderão participar de até 4 encontros (um encontro por semana). Todavia, 

cada encontro deve se encerrar em si mesmo, isto é, não deve existir a lógica de uma série 

de encontros em que exista a dependência de um encontro em relação ao outro. Isto porque 

não existe garantia que a pessoa que participou de um grupo retorne para o encontro 

seguinte.  
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ANEXO V:  

TERMO DE ADESÃO AO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 

Pelo presente termo de adesão, _____________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº: ______________________ e do CPF nº: 

_____________________, do CRP: ___________________, residente e domiciliado(a) à 

____________________________________________________________________, 

responsabiliza-se por prestar trabalho voluntário, junto ao Banco Social de Serviços em 

Psicologia, um programa do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de 

Psicologia. Em relação aos projetos do Banco Social, participará do projeto 

______________________________________________________________________; para 

isto, dedicará – 04 (quatro) horas semanais durante 03 (três) meses. Declara, para devidos 

fins, estar ciente que o trabalho voluntário que desenvolverá junto à 

______________________________________, de acordo com a lei nº 9.608 de 18/ 02/ 98, 

abaixo transcrita, é atividade não remunerada, e não gera vínculo empregatício nem funcional, 

ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins junto ao Conselho Federal de 

Psicologia ou ao Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região. Atesta estar ciente da 

legislação específica e que aceita atuar como voluntário (a) conforme este Termo. Confirma 

que qualquer alteração da sua carga horária ou da atividade realizada será informada ao 

Conselho Regional de Psicologia da 6ªRegião para que avalie a nova proposta e, se 

autorizada, para que elabore um novo termo de adesão. Atesta ainda que trabalhará segundo 

os princípios estabelecidos no código de ética do psicólogo e que será de sua 

responsabilidade: 

- Desenvolver intervenções nas instituições parceiras do Banco Social, seguindo 

orientações e diretrizes do projeto no qual se inscreveu; 

- Informar à equipe da instituição parceira suas intervenções com o público alvo; 

- Informar à equipe do Banco Social sobre suas intervenções, por meio de 

instrumentos definidos previamente (relatórios mensais, avaliação final); 

- Manter a freqüência acordada com a instituição; 

- Manter a equipe do Banco Social informada sobre incidentes e imprevistos na 

execução do projeto; 
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- Respeitar o trabalho dos outros profissionais; 

- Não interferir em decisões da instituição parceira; 

- Não induzir a convicções políticas, filosóficas, morais ou religiosas; 

- Não encaminhar o usuário para atendimento particular próprio; 

- Desenvolver o trabalho baseando-se no respeito à dignidade e integridade do ser 

humano, visando a promoção do bem estar dos indivíduos e da comunidade. 

- Preservar o sigilo profissional. 

 

Cabe ao Conselho Regional de Psicologia: 

- Promover ações, através da equipe do Banco Social de Serviços em Psicologia, 

para a atualização da formação do psicólogo no tema do projeto no qual está 

inscrito; 

- Receber relatórios e sistematizar as informações para avaliação dos projetos e das 

intervenções dos psicólogos inscritos no Banco Social; 

- Fornecer orientações para os psicólogos inscritos no Banco Social a respeito dos 

projetos e das intervenções realizadas; 

- Elaborar projetos, definindo diretrizes, instrumentos de acompanhamento, 

avaliação e comunicação com os psicólogos inscritos; 

- Realizar parcerias para a execução dos projetos; 

 

São Paulo, ______ de _________________ de 2005. 

 

 

Conselho Regional de Psicologia 

___ª Região 

 Psicólogo Voluntário 
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Lei do voluntariado n º9.608, de 18/02/98. 

Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art.1º- Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de 

fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 

recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

Parágrafo Único: O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdência ou afim.  

Art. 2º - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a 

entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o 

objeto e as concessões do seu serviço. 

Art. 3º - O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 

comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177 da Independência e 110 da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Paulo Paiva 
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ANEXO VI: 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM 

SECRETARIAS DO TRABALHO 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA DO TRABALHO DO 
ESTADO (OU PREFEITURA DA CIDADE 
DE xxxxxxxxxx) E O CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

 

Processo nº 

 

Entidade Pública: Secretaria Estadual ou Municipal do Trabalho da Cidade de 

xxxxxxxxxx 

 

Pelo presente Termo de Acordo a SECRETARIA ESTADUAL OU 

MUNICIPAL DO TRABALHO, neste ato representada por seu  titular Senhor xxxxxxxxxx, 

portador da cédula de identidade RG xxxxxxxxxx-x, e do CPF xxxxxxxxxxx-xx, e o 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - CFP, autarquia federal que, por delegação 

do poder público, exerce o serviço de fiscalização da profissão de psicólogo, instituído pela 

Lei n.º 5.766, de 20 de dezembro de 1971, com sede à SRTVN Q. 702, Edifício Brasília 

Rádio Center, sala 4.024-A, Brasília, Distrito Federal, inscrito no Ministério da Fazenda com 

o CNPJ n.º 00.393.272/0001-07, representado pela Conselheira-Presidente ANA MERCÊS 

BAHIA BOCK, Cédula de Identidade RG xxxxxxxxxx-x e CPF xxxxxxxxxxx-xx. Neste ato 

Representado pelo CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DE 

xxxxxxxxxx–xx CRP, autarquia estadual, com sede à xxxxxxxxxx, inscrito no Ministério da 

Fazenda com o CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pela (o) Conselheira (o) 

Presidente xxxxxxxxxx, Cédula de Identidade RG xxxxxxxxxx-x e CPF xxxxxxxxxxx-xx. 

Tem entre si justo e acordado o presente Acordo de Cooperação Técnica que se regerá pelas 

Cláusulas e condições regentes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui o objeto deste Termo de Acordo fixar condições de cooperação mútua, 

com vistas ao desenvolvimento de iniciativas relacionadas ao projeto de Apoio psicológico ao 

trabalhador em situação de desemprego. A proposta do Banco Social de Serviços em 

Psicologia visa ampliar a percepção da sociedade, dos poderes públicos e dos profissionais de 

psicologia, sobre a contribuição da psicologia na concepção e implementação de políticas 

públicas e identificar formas de contribuição de profissionais de psicologia, ao 

aperfeiçoamento da elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para o apoio 

ao trabalhador em situação de desemprego. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS 

Constituem as prioridades eleitas pelos partícipes celebrantes deste Termo de 

Acordo, as seguintes metas: 

a) Ampliar a percepção da sociedade, dos poderes públicos e dos profissionais de 

psicologia, sobre a contribuição da psicologia na concepção e implementação de políticas 

públicas governamentais; 

b) articular formas de contribuição de profissionais de psicologia com engajamento de 

voluntariado às políticas sociais destinadas aos trabalhadores em situação de desemprego. 

c) contribuir para o aperfeiçoamento profissional e engajamento social de profissionais        

d) de psicologia. 

e) avaliar a presença da psicologia nas políticas públicas voltadas para o apoio psicológico 

de pessoas em situação de desemprego; 

f) ao final do processo, contribuir para o aprimoramento de política pública voltada ao 

campo do trabalho/ desemprego. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES 

Para consecução do objeto e das metas estabelecidas neste Termo de Acordo 

comprometem-se os partícipes: 
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I – COMPETE À SECRETARIA ESTADUAL OU MUNICIPAL DO TRABALHO 

a) Produzir e publicar material necessário de orientação aos protagonistas envolvidos no 

referido projeto; 

b) listar quais são as entidades que participam com  o Sistema Nacional de Emprego (SINE) 

no Município de São Paulo, e encaminhar a lista ao Banco Social de Serviços em 

Psicologia; 

c) articular e intermediar contatos com estas entidades, no sentido de propiciar a 

implementação do referido projeto. 

d) solicitar às entidades que participam do SINE que divulguem a proposta do Banco Social 

e do referido projeto aos trabalhadores que estão em situação de desemprego. 

 

II – COMPETE AO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 

a) Formular projeto voltado para o apoio psicológico ao trabalhador em situação de 

desemprego no qual os psicólogos cadastrados no Banco Social de Serviços em 

Psicologia irão participar, disponibilizando horas de trabalho voluntário junto às 

entidades que participam do SINE 

b) oferecer capacitação aos psicólogos cadastrados para  realizarem as atividades 

previamente delineadas em comum acordo com a Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Trabalho e Renda,  

c) solicitar aos psicólogos que assinem termo de adesão do trabalho voluntário; 

d) acompanhar as intervenções dos protagonistas; 

e) solicitar aos protagonistas a elaboração de relatórios nos quais deverão relatar e avaliar o 

trabalho realizado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Acordo entra em vigor a partir da data de sua assinatura, 

com vigência por doze meses, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por acordo 

entre os partícipes. 
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CLÁUSULA QUINTA – DOS OUTROS PROJETOS 

No decorrer da presente iniciativa, poderão as partes estabelecer novos projetos de 

colaboração relacionadas a temas como: 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 

O presente Acordo de Cooperação Técnica não implicará a transferência de 

recursos entre as partes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo de Acordo será publicado, em extrato, no Diário Oficial da 

União e do Município de São Paulo. 

 

E, por estarem as partes justas e acordadas em suas intenções, firmam entre si o 

presente Termo de Acordo elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo nomeadas. 

    ______________, em             de   de 2003. 

 

 

Secretário Estadual ou Municipal do Trabalho 

 

Conselho Regional de Psicologia 

 

Testemunhas: 

Nome:  
RG: 
CPF:  

Nome:  
RG: 
CPF: 



 174

FICHA TÉCNICA 
 

PROTAGONISTAS DO PROJETO 

 

CRP 01 –  DISTRITO FEDERAL, ACRE, AMAZONAS, RONDÔNIA E RORAIMA 

Aletilde Nascimento da Silva 01/ 3170  Jovana Araújo Melo 01/ 9462 
Ana Augusta I. P. de Uchôa 01/ 8285  Juliana Regina Nóbrega 01/ 9760 
Antônio Paulo Pinheiro Lima 01/ 9213  Maria Natércia Learth C Soares 01/ 8044 
Christiane Martins O Souza 01/ 6890  Mirelli de Carvalho Loshi 01/ 9260 
Consuelo Wassita Cavalcante 01/ 8865  Patrícia Mendes de Souza 01/ 9754 
Ediléia Menezes de Almeida 01/ 9958  Sandra Gaviano Louzeiro 01/ 7704 
Flávio Wilson C. de Carvalho 01/ 9795  Thaís Oliveira Soares 01/ 9811 
Gabriela Staerke de Rezende 01/ 6847  Zélia Pereira Barbosa 01/ 0658 
Helivalda Pedrosa Bastos 01/ 9928    

 

CRP 02 – PERNAMBUCO E FERNANDO DE NORONHA 

Amauri Aluísio da Silva 02/ 9126  Rosa Anastácia Romano 02/ 6264 
 

CRP 03 – BAHIA E SERGIPE 

Lílian Rezende 03/ 2507  Marta Santos 03/ 2571 
Camila Miranda de Araújo 03/ 2138  Paula Fernandes 03/ IP642 
Clara Mutti Vasconcellos 03/ 3248  Rosana Rebouças 03/ 1317 
Darlane Andrade 03/ 3187  Sabrina Torres Gomes 03/ 3249 
Eduardo Garcia Rodriguez Filho 03/ 2285  Sara Arêas Costa 03/ 3111 
Elaine Oliveira  03/ IP641  Vânia Bustamante 03/ 2950 
Margaret Souza 03/ 3127  Wagner Ferraz 03/ 2765 
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CRP 04 – MINAS GERAIS 

Ana Luiza Carvalho R. Fonseca 04/ 5502  Maria Aparecida Miranda Silva 04/ 21242
Ana Maria Ribeiro Guimarães 04/ 1844  Maria Auxiliadora Ribeiro Aredes 04/ 6563 
Consuelo Froes Torrent 04/ 6473  Maria da Conceição Lima 04/ 2126 
Diana Ferreira 04/ 397  Maria do Carmo Valente Duarte 04/ 9046 
Francisca Brasília Pereira 04/ 18015  Maria Lídia Lima dos Santos 04/ 4124 
Giovana de Cássia G. Evangelista 04/ 22599  Maria Teresa de Campos Nunes 04/ 17876
Joana D'Arc de Paula 04/ 4451  Nilva Rocha Fernandes 04/ 6582 
João Feliciano Guimarães 04/ 13916  Sandra Maria P Duarte de Souza 04/ 16885

 

CRP 06 – SÃO PAULO 

Alany Ribeiro Pereira 06/ 2342  Luciana Martins Dias e Silva 06/ 74461
Ana Elisabete Galbero 06/ 35057  Márcia Odete de Arruda Lima 06/ 49684
Ana Maria Alves Justino 06/ 42712  Maria Aparecida Vieira Santos 06/ 58405
Ana Maria Nogueira Pastor 06/ 50508  Maria Cristina Hara 06/ 26892
Antonia Fernandes 06/ 27618  Maria de Fátima D. C. Alexandre 06/ 9724 
Carolina Mirabeli S. L. Cardoso  06/ 69647  Maria José Barbosa de Souza 06/ 63001
Cristina Coelho da Vera Cruz 06/ 70076  Maria Lucia da Silva 06/ 30313
Débora A. Rodrigues Lopes 06/ 57990  Nadêjda Licia S. A. F de Mello  06/ 56376  
Doralice M. Santana 06/ 00403  Nilce Aparecida Pedro Bom 06/ 62424
Edely Mencinauskis Geraldo 06/ 68551  Osmar Brito da silva 06/ 35140
Elaine Cristina Ramos Matheus 06/ 61222  Raquel Wrona 06/ 1305 
Eleazar Alves Pereira 06/ 67704  Regina Aparecida Zanchi 06/ 11728
Elza Aparecida M. Pozzobon 06/ 30794  Roberta Lira Falanga Zanata  06/ 75313
Gláucia Oliveira N. dos Santos 06/ 72108  Rosali Vieira Silva 06/ 2276 
Graziella Maria Zoiro 06/ 47592  Rosanna Pavesi 06/ 53445
Iara Bednarek 06/ 44164  Sidinei Gonçalves de Gouvêa 06/ 7589 
João César Mousinho 06/ 21371  Silvana Alves Bezerra 06/ 57487
Jorgêa Jordão Melro Macedo 06/ 36399  Sonia Maria Pinheiro do Prado 06/ 45921
Lilian Patjak 06/ 47789  Teresinha da Silva Maciel 06/ 64583
Lilian Beatriz Zucca 06/ 829  Valdete Aparecida da Palma  06/ 28241
Luciana Longue 06/ 54199    

 

CRP 11 – CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO 

Adriana de Alencar G. Pinheiro 11/ 1351  Juliane Oliveira Matos 11/ 02990 
Andréa Feitosa e Paiva 11/ 01557  Nadja Maria Cajazeiras Estrela 11/ 00950 
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CRP 12 – SANTA CATARINA 

Catarina Antunes A. Scaranto 12/ 03854  Letícia Roehe Bicca 12/ 03214 
Christina de Salles Junchen 12/ 03792  Lívia da Cruz 12/ 04327 
Claudia Annies Lima 12/ 04562  Márcia Nazário de Castro 12/ 04650 
Cristine Cabral 12/ 1971  Maria Márcia de Azevedo   
Dulce Zara G. do Nascimento 12/ 04166  Rafaela Almeida de Souza 12/ 04360 
Giselle Mânica 12/ 04798  Thais Angélica M. dos Santos 12/0314 
Idiane Turra  12/ 04976    
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BANCO SOCIAL DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA 

 

Consultores: 

Ana Maria Pereira Lopes  
Inara Barbosa Leão  
Maria José Tonelli  
Marcos Ribeiro Ferreira  

Equipe Nacional:

Responsável pela elaboração 
deste Relatório:

 
 Coordenadora Nacional 
 Maria Otacília Lima Battistelli
 
 Gerentes de Projetos 
 Cristina Almeida de Souza
 Eliane S. Costa
 Rodrigo Souza Amador Pereira
 Vanessa Mies Bombardi
 
 Apoio Técnico
 Aline Fagundes de Almeida
 

Revisão de Texto:

 Sonia Maria Araújo da Silva
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RESPONSÁVEIS E GERENTES REGIONAIS ENVOLVIDOS NA 

IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA BANCO 

SOCIAL DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA 
 

CRP01 – DF/ AC/ AM/ RO/ RR CRP07 – RS 
 Aryadne Muniz  Carla Tomasi 
 Marcela  Ribeiro  Célia Trevise 
 Rosa Albanezi  
 CRP09 - GO/ TO 
CRP02 – PE/ FN  Heloísa Massanaro 
 Cristina Veras  
 Eurídice Couto CRP10 - PA/ AM 
 Marcus Adams  Antonio Nobre 
  
CRP03 – BA/ SE CRP11 - CE/ PI/ MA 
 Leonardo Silveira  Adriana Alencar 
 Viviane Hermida  
 CRP12 – SC 
CRP04 - MG  Ana Lopes 
 Daisy Fátima Xavier  Deise  Maria do Nascimento 
 Humberto Costa Verona  João Galego 
 Lecy Rodrigues Moreira  Lígia Tumolo 
 Marta Elizabeth  de  Souza  
 Walkyria Sales CRP13 - PB/ RN 
  Maria de Nazaré  Zenaide 
CRP06 – SP  Edézia Gomes 
 Marina Bragante  
 Cristina Almeida de Souza CRP14 - MS/ MT 
  Dilma Costa 
 Subsede Santo André – SP  
 Sueli Schiavo CRP15 – AL 
  Vera Lúcia Calado 
 Subsede São José do Rio Preto - SP 
 Luiz Tadeu Pessutto 
 Maria José Berto 
 

 Subsede Santos - SP 
 Zuleika Olivan 
 Beatriz Belluzzo 
 

 Subsede de Ribeirão Preto - SP 
 Tatiane Brustelo 
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FORAM RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA BANCO SOCIAL DE 

SERVIÇOS EM PSICOLOGIA DUAS GESTÕES DO CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA 
 

Gestão 2001/2004  Gestão 2004/2007 
Conselho Federal de Psicologia 
XII Plenário  Conselho Federal de Psicologia 

XIII Plenário 
DIRETORIA  DIRETORIA 
Odair Furtado / Ricardo Figueiredo Moretzsohn 
Presidente  Ana Mercês Bahia Bock 

Presidente 
Ana Luiza de Souza Castro 
Vice-Presidente  Marcus Vinícius de Oliveira Silva 

Vice-Presidente 
Miguel Angel Cal González 
Secretário  Maria Christina Barbosa Veras 

Secretária 
Francisco José Machado Viana / Deusdet do 
Carmo Martins 
Tesoureiro 

 André Isnard Leonardi 
Tesoureiro 

    

CONSELHEIROS EFETIVOS  CONSELHEIROS EFETIVOS 
Sônia Cristina Árias Bahia 
Secretária Região Norte  Acácia Aparecida Angeli dos Santos 

Secretária Região Sudeste 
Aluízio Lopes de Brito 
Secretário Região Nordeste e Secretário de 
Orientação e Ética 

 Adriana de Alencar Gomes Pinheiro  
Secretária Região Nordeste 

Deusdet do Carmo Martins 
Secretária Região Centro-Oeste  Ana Maria Pereira Lopes 

Secretária Região Sul 
Ricardo Figueiredo Moretzsohn 
Secretário Região Sudeste e Secretário de 
Comunicação Social 

 Iolete Ribeiro da Silva  
Secretária Região Norte 

Analice de Lima Palombini 
Secretária Região Sul  Nanci Soares de Carvalho 

Secretária Região Centro-Oeste 
   

CONSELHEIROS SUPLENTES  CONSELHEIROS SUPLENTES 
Eleuní Antônio de Andrade Melo  Alexandra Ayach Anache 
Francisco de Assis Nobre Souto  Andréa dos Santos Nascimento 
Gislene Maia de Macedo  Giovani Cantarelli 
Marcus Adams de Azevedo Pinheiro  Maria de Fátima Lobo Boschi 
Margarete de Paiva Simões Ferreira  Maria Teresa Castelo Branco 
Mariana Moreira Gomes Freire  Monalisa Nascimento dos Santos Barros 
Rebeca Litvin  Odair Furtado 
Rosimeire Aparecida da Silva  Rejane Maria Oliveira Cavalcanti 
Sandra Maria Francisco de Amorim  Rodolfo Valentim Carvalho Nascimento 
   

PSICÓLOGOS CONVIDADOS  PSICÓLOGOS CONVIDADOS 
Adriana Marcondes Machado  Maria Luiza Moura Oliveira  
Diva Lúcia Gautério Conde  Marta Helena Freitas 
Marilene Proença Rebello de Souza  Regina Helena de Freitas Campos 
Paulo Roberto Martins Maldos  Vera Lúcia Giraldez Canabrava 

 


