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RESUMO 

 

Na tentativa de compreender os impactos socio, psico e econômicos do desemprego na vida 

do trabalhador, inúmeras pesquisas têm apontado este como sendo a razão de inúmeras 

comorbidades físicas e psicológicas no indivíduo. Diante disso, o presente artigo teve por objetivo 

caracterizar as implicações sobre o sujeito provocado pelo desemprego prolongado. Os artigos 

foram pesquisados em base de dados digital especializado para assim constituir uma revisão 

sistemática. Através desse trabalho, foi possível constatar mudanças profundas na personalidade 

das pessoas, aparecimentos de doenças de cunho físico e/ou psicológico, assim como, abuso de 

drogas. Os achados apontam a importância de viabilizar acompanhamento psicológico ao 

desempregado, além de criar estratégias para sua reinsersão no mercado de trabalho.  

 

Palavras-chave: Desemprego, impactos do desemprego, doenças do desempregado. 

 

 

Copyright © 2018. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 4.0. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:alan325_batera@hotmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.01.2018 

 

 

Daniela Matos 2 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Observa-se transformação sem precedentes na história das relações sociais de produção, no 

modo de produzir e de conceber o mundo do trabalho, cuja centralidade forjada pela Revolução 

Industrial vem sofrendo processo de ruptura. Neste contexto, os indivíduos se vêem diante de uma 

realidade extremamente fluida e imprevisível, que afeta sobremaneira as formas de 

interrelacionamento e de percepção do mundo e, ao mesmo tempo, eleva a temática do trabalho e 

do emprego para um ponto central na compreensão do processo organizativo e do tecido social 

(FLEIG et.al., 2005). 

Para Fleig et.al. (2005), a reestruturação produtiva ocorrida mais intensamente a partir da 

década de oitenta tem alterado, de forma significativa, as representações construídas pelos 

trabalhadores em torno do trabalho e do emprego. Produto social da reestruturação produtiva e da 

lógica destrutiva da sociedade contemporânea, o fenômeno da perda do emprego tem se mostrado 

mais presente nas duas últimas décadas, dadas as políticas públicas inibidoras de geração de 

emprego, o desemprego estrutural, as inúmeras formas de reestruturação produtiva flexibilizadoras 

do cenário formal de trabalho. 

A conjuntura do trabalho sofreu metamorfoses profundas nas últimas décadas, gerando 

intricados fenômenos sociais, políticos e econômicos. Nesse ínterim, o crescimento das taxas de 

desemprego parece, à primeira vista, ser a questão mais preocupante. Uma leitura mais 

aprofundada acerca dessa questão, entretanto, revela que a diminuição dos postos de trabalho pode 

ser considerada, na realidade, apenas a ponta do iceberg de uma problemática mais complexa, que 

possui como característica marcante a precarização das condições e das relações de trabalho, 

definidas, respectivamente, como o “aumento do caráter precário das condições de trabalho, com 

a ampliação do trabalho assalariado sem carteira e do trabalho independente” e o “processo de 

deterioração das relações de trabalho com a ampliação da regulamentação dos contratos 

temporários, de falsas cooperativas de trabalho, de contratos por empresa ou mesmo unilaterais” ( 

PERES & COL., 2003). 

O trabalho, nos dias de hoje, é visivelmente valorizado em demasia pela política neoliberal 

das sociedades capitalistas. O ócio passou a ser considerado um pecado capital, e o trabalho, em 

contrapartida, passou a ser visto como um dever moral. Mas o que outorgou realmente ao trabalho 

o caráter tão louvável que o acompanha atualmente foi o advento do capitalismo e a construção da 

racionalidade ocidental moderna, que gerou um campo ideológico que valoriza excessivamente a 

capacidade produtiva individual (PERES & COL., 2003). 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.01.2018 

 

 

Daniela Matos 3 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

As dimensões do trabalho podem ser classificadas em psicológica, social, econômica e 

ontológica. A primeira refere-se ao trabalho como constituição de identidade, de representação da 

subjetividade e realização pessoal. A segunda dimensão denota um papel social e uma forma de 

inserção na sociedade por meio do trabalho, que também é estruturante da organização social, 

sendo uma forma de sociabilidade humana. A dimensão econômica designa o trabalho como meio 

de sustentação econômica e material. A dimensão ontológica pode ser caracterizada como forma 

de se humanizar, de se distinguir da atividade instintiva animal (BARROS & OLIVEIRA, 2009). 

Nas sociedades capitalistas, o trabalho passou a ter uma centralidade na vida dos indivíduos 

transformando-se em uma condição para a sobrevivência e, independentemente do conteúdo, 

tornou-se um dever (BARROS & OLIVEIRA, 2009). 

Assim, a ausência de emprego, além de inviabilizar economicamente a sobrevivência do 

sujeito, causa uma sensação de falta de identidade capaz de pôr em risco seu equilíbrio psíquico 

(PERES & COL., 2003). 

Estudos psicossociais, evidenciam que o desemprego, não se restringe a fatores econômicos 

e sociais, trazendo consigo uma gama de implicações clínicas, que vão desde o comprometimento 

da autoestima, até casos mais extremos, relacionados a suicídio (GOULART, 2003).  

Em diversas entrevistas, o desempregado relata a perda no poder de decisão sobre a condução 

das próprias vidas, já que a situação de desemprego gera uma dependência de outras pessoas, que 

são os provedores de suas necessidades básicas. De maneira geral, essa situação de dependência 

tem uma conotação de submissão, já que os participantes desempregados sentem que têm de se 

sujeitar às regras e decisões daqueles que os sustentam (TUMOLO & TUMOLO, 2004). 

O sentido da categoria trabalho divagou, desde os tempos remotos, quando o significado 

desta palavra estava atrelado à escravidão, até a ideológica exaltação do trabalho, advinda da 

Revolução Industrial, e automação da produção mercantil (GOULART, 2003). 

Para Lima (2008), a internacionalização da economia brasileira na década de 90 implicou no 

fim do protecionismo estatal à indústria nacional e na busca por maior competitividade no mercado, 

acarretando o fechamento de numerosas fábricas, reestruturações setoriais, adequação tecnológica 

e organizacional e fusões de empresas que tiveram, entre suas conseqüências, o fechamento de 

postos de trabalho e o aumento de trabalhadores desempregados. 

A busca da redução dos custos de produção resultou também no deslocamento espacial de 

unidades produtivas atraídas por generosos incentivos fiscais de estados e municípios, em regiões 

sem tradição industrial, 
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com mão de obra barata e sem atividade sindical. Soma-se a isso o crescimento dos processos 

de subcontratação e de utilização de formas flexíveis de contratação da força de trabalho, reduzindo 

ainda mais os custos (LIMA, 2008). 

Para se entender esses processos no Brasil, é necessário considerar aspectos regionais, tendo 

em vista a diversidade de realidades, constituídas por fatores históricos e geográficos. Para o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são considerados desempregados somente 

os trabalhadores que estão sem qualquer trabalho e que procuraram por trabalho nos sete dias 

antecedentes à pesquisa realizada por esse instituto. Já o Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) define como desempregados indivíduos que estão em 

situação involuntária de não-trabalho, ou que exercem trabalhos irregulares e desejam mudar tal 

situação (BARROS & OLIVEIRA, 2009). 

Esse indivíduo, reconhecido como sujeito, a partir de sua iniciação real no mercado de 

trabalho, pois, sob a ótica capitalista, ter um emprego, além de ser um dever moral, é também um 

dever social. Os desempregados, contudo, vivem alheios a esse modelo, não são reconhecidos 

socialmente e, por isso, são acometidos por um sofrimento psicológico marcante associado à 

exclusão e à segregação que influencia negativamente, as representações que esses sujeitos fazem 

de si, uma vez que o trabalho é o principal mediador da realização (PERES & COL., 2003). 

O Movimento dos Sem Terra (MST) tem se destacado, em nosso país, pela importante 

questão da reforma agrária, com propósitos bem delimitados de garantia de trabalho para todos, 

distribuição de renda; produção de alimentação farta e barata, como também, atingir o bem-estar 

social e a melhoria das condições de vida de forma igualitária para todos os brasileiros 

(GOULART, 2003).  

As mudanças aceleradas no processo de globalização da economia, as transições políticas do 

leste europeu e o declínio do marxismo como modelo teórico e projeto de utopia social são 

apontados como propulsores do novo enfoque dos movimentos sociais que por sua vez impõem 

mudanças estruturais no campo das políticas públicas e solidariedade no que diz respeito à 

repartição do produto do trabalho coletivo, a melhoria do ensino, e o reforço da proteção social 

(GOULART, 2003). 

Teóricos como, Ignácio Martín-Baró, reconhecido por seu comprometimento com as 

maiorias populares, à quebra do fatalismo e a desideologização para a liberdade das massas, 

destacava três grandes categorias que se encontram extremamente relacionadas entre si: as 

condições materiais da existência, a estrutura social e a trama ideológica que a justifica e sustenta 

(GOULART, 2003). 

Martín explica que as pessoas são guiados por tres catalisadores, a família, a família e a moral 

(GOULART, 2003).  
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A família, desde o tradicional corte patriarcal, expressa, através de suas atitudes, padrões 

dinâmicos e dicotômicos que transcendem sua realidade enquanto indivíduos. Neste espectro, a 

figura do pai é habitualmente machista, autoritária e psicologicamente ausente do lar e dos 

trabalhos domésticos, enquanto a mãe mantém uma postura feminina, dadivosa e presente no lar e 

tarefas domésticas (GOULART, 2003). 

A escola, por sua vez, com sua estrutura bancária, vertical e seletiva ensina aos alunos a 

considerarem os outros como rivais e a aspirar o sucesso próprio como única meta desejável, sendo 

que a fomentação da competência escolar induz o aluno ao individualismo mais feroz, como norma 

e critério de vida (GOULART, 2003). 

Finalmente, a moral, a mais desprezada das três instituições, pode ser compreendida como 

as normas reais que regem o comportamento concreto e a moral real de nossa sociedade, pautadas 

no autoritarismo, individualismo e formalismo, sendo este último a síntese do autoritarismo e do 

individualismo (GOULART, 2003). 

O mercado de trabalho atual exige uma atualização e capacitação permanente e contínua, o 

que muitas vezes incapacita o desempragado de se manter no páreo para novas vagas. Essas 

exigencias afastam o sujeito de novos caminhos o torna vulnerável a possíveis armadilhas 

empragadoras. 

Associado a isso vem exigências subjetivas como “boa aparência” e “pró atividade”, gerando 

no desempregado um sentimento de exclusão e separação. 

A gênese do desemprego está relacionada a leis objetivas do mercado, crises econômicas, 

reestruturação do capitalismo, mudanças no mundo do trabalho e das relações salariais, inovações 

tecnológicas, progressos nos modelos de gestão e transformações sociais. Sendo assim, as causas 

do desemprego estão além de problemas do indivíduo ou no indivíduo, mas se interrelacionam com 

fatores macrossociais e históricos (BARROS & OLIVEIRA, 2009). 

Nesses casos, o desespero por um trabalho parece ser tão intenso que o candidato mostra-se 

disposto a exercer qualquer tipo de atividade que pudesse lhe render alguma remuneração. Esse 

fato, além de refletir a angústia que geralmente domina um desempregado, fornece um indício do 

sofrimento psíquico, inerente a essa condição (PERES & COL., 2003). 

Os movimento coletivos representam uma alternativa derradeira, empreendida, quando 

reiteradas investidas junto a um mercado formal de trabalho considerado discriminatório, 

excludente e saturado, desempregados adquirem então um caráter emancipatório. As tarefas 

divididas de forma equitativa requererem dedicação e autonomia reforçando a auto-estima de seus 

integrantes, que passam a se sentir importantes e valorizados neste contexto. E na medida em que 

os acampados se comprometem com as suas atividades de trabalho, crescem qualitativamente e 

apóiam aos demais a avançarem (GOULART, 2003). 
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A miséria imposta pela falta de pespectiva , arrebatando a esperança de concretizar o 

provimento da família e a desesperança de uma mudança a curto ou médio prazo deste quadro 

econômico, impulsiona várias pessoas a aceitarem sem pudor qualquer forma de atividade,  uma 

vez que, entre o temor do desconhecido e a possibilidade de garantir a sobrevivência da prole, 

aceita  o inusitado (GOULART, 2003). 

Esse inusitado problema social, cuja característica mais assustadora é o aparecimento de 

trabalhadores sem trabalho, visto que, potencialmente, eles têm aptidão para trabalhar, mas o 

mercado de trabalho não os comporta, pois não há vagas de emprego (BARROS & OLIVEIRA, 

2009). 

Outro viés é o temor frente a um cotidiano truculento e a impossibilidade de recorrer a 

medidas sofisticadas de proteção individual, resultando na procura de soluções práticas, contra a 

violência urbana. E a violência não pode ser discutida prescindido de aspectos sociais, políticos, 

culturais e econômicos, sob pena de ignorarmos a natureza relacional nela contida. Deste modo, 

buscar proteção junto a um movimento de desempregados, além de configurar um modo de escapar 

da violência provocada por grupos isolados, revela um sistema de segurança público débil no 

cumprimento de suas funções legais (GOULART, 2003). 

Existem, no entanto, outras espécies de ocupação, e as inúmeras formas de atividades 

autônomas e informais, que crescem em número e importância a cada dia no mundo todo, são o 

maior exemplo disso. Tais atividades, contudo, ainda são vistas com certo desdém pela sociedade 

e, principalmente, pelos próprios trabalhadores, que alimentam a expectativa de conseguir um 

emprego “clássico” (PERES & COL., 2003). 

Lima (2008), destaca os empreendimentos autogestionários e cooperativos reúnem atores 

sociais com propostas diferentes, que variam do socialismo à inserção no mercado, tendo em 

comum uma  questão pragmática, a sobrevivência, na qual o trabalho coletivo e autogerido 

constitui-se num aprendizado difícil e geralmente percebido como transitório, constituem-se por 

baixa escolaridade e qualificação, dado o caráter trabalho-intensivo desta indústria, com um 

processo de trabalho caracterizado por tarefas simples e repetitivas e pelos baixos salários pagos. 

A falta de trabalho pode gerar uma vida sem significação e uma situação de vulnerabilidade 

social, a qual pode ocasionar uma desordem simbólica e psíquica. Estudos têm demonstrado que a 

situação de desemprego pode acarretar: conflitos no relacionamento familiar e social do sujeito; 

isolamento social; ocorrência constante de uso de álcool ou de outras drogas; apelo anormal para 

a religião ou esporte; ou agravamento de problemas sociais, como por exemplo, a criminalidade e 

a informalidade do trabalho (BARROS & OLIVEIRA, 2009), os quais muitos tentam fugir como 

descrito acima. 
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Para Araújo et.al. (2006),  estamos assistimos à extinção de um modo específico de 

pertencimento social através do trabalho-emprego, uma vez que a chamada sociedade salarial está 

se diluindo e o capital precisa cada vez menos do trabalho de todos. Não se pode negar, no entanto, 

que o trabalho assalariado ainda subsiste, mesmo tomado no sentido empobrecido de trabalho 

abstrato, de trabalho-mercadoria. 

Para este autor, os defensores do fim do trabalho confundem as noções de trabalho concreto 

e trabalho abstrato de tal modo que, ao se referirem à crise do trabalho abstrato, acabam por propôr 

o fim do trabalho em geral e confundir o conceito de trabalho com as suas formas historicamente 

determinadas.  

Concretamente, presenciamos a evidência de que o desemprego aparece como um dos efeitos 

socialmente mais nocivos das transformações pelas quais passa a “sociedade salarial”. Queiramos 

ou não, é o trabalho-emprego ou trabalho-mercadoria que, ainda hoje, garante a sobrevivência de 

milhões de indivíduos, mesmo que sua função de promover a coesão e a inclusão sociais não passe 

de ficção ou idealização imposta pelo próprio discurso do capital em sua tentativa de dissimular a 

intensificação da exploração das classes trabalhadoras (ARAÚJO et.al., 2006). 

Este quer dizer que, a falsa sensação de comodidade e proteção, despertada pelo dizer que o 

modelo da “sociedade salarial” ainda não se esgotou, embora ele cause cada vez mais sofrimento 

aos trabalhadores que ainda têm emprego. Lembremos, por exemplo, que, a cada ano, segundo 

dados da OIT (2005), ocorrem 270 milhões de acidentes do trabalho, sendo eles a maior causa de 

mortes no mundo. Deles decorrem mais de 160 milhões de doenças profissionais. Anualmente 

morrem cerca de dois milhões de trabalhadores no exercício diário de suas atividades ou quando 

se dirigem a ela ou dela retornam. Em média, todos os dias morrem em torno de cinco mil 

trabalhadores em nosso planeta. 

Só no Brasil, dados oficiais do Ministério da Previdência Social  mostram que ocorreram 

390.180 acidentes de trabalho, o que resultou em 2.753 óbitos (média de sete a oito mortes por dia) 

e a incapacitação permanente de 12.038 trabalhadores. Acrescentemos a esse quadro o 

aparecimento das inúmeras doenças ocupacionais, como a silicose, o benzenismo, as dermatoses 

de contato, as doenças causadas por calor, vibração, radiação e agrotóxicos, bem como a surdez 

profissional e, finalmente, as LER/DORT, que constituem a grande patologia ocupacional 

contemporânea. Não esqueçamos também as chamadas doenças psicossomáticas (úlceras, 

gastrites, hipertensão, enfarto e tantas outras), além das várias modalidades de adoecimento mental, 

como a depressão, o stress ocupacional, o burn-out, aos quais se juntam comportamentos 

defensivos como o alcoolismo e demais formas de drogadicção, fruto do excesso de pressão, muitas 

vezes acompanhadas pela prática aviltante do “assédio moral”, o que resulta na perda total de 

sentido do trabalho (ARAÚJO et.al., 2006). 
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Se o trabalho assalariado é, em grandes proporções, fonte quase permanente de prejuízos ao 

trabalhador, por outro lado, o desemprego representa outro grave e crescente problema de 

dimensões planetárias (ARAÚJO et.al., 2006). 

Descrevem-se alguns dessas dimensões como, transtornos psíquicos menores, depressão, 

baixa autoestima, insatisfação com a vida presente, dificuldades cognitivas e conflitos nas relações 

familiares. Esse autor afirma que as consequências psicológicas negativas derivadas do 

desemprego podem incidir no risco de sofrer transtornos psiquiátricos. Nessa situação, há um 

menor nível de bem-estar psicológico e menor satisfação com a vida presente, o que inclui aspectos 

como ameaça à seguridade econômica, perda dos sentidos e do status social, desenvolvimento de 

sentimentos de inferioridade e de depressão, pessimismo, vergonha, introversão e isolamento 

social trabalho (BARROS & OLIVEIRA, 2009). 

Barros & Oliveira (2009), descrevem aida que o desemprego priva o indivíduo de uma 

estruturação funcional de vida, a qual era fortemente influenciada pelo emprego. Tais funções 

referem-se a relações interpessoais, metas e objetivos para além do nível individual, status e 

identidade, e estruturação de uma rotina de tempo. Dessa forma, o indivíduo vivencia um processo 

de deterioração advindo do desemprego, cuja ressignificação só poderia ser contestada com a 

provisão de um novo trabalho. 

Todo esse processo traz para o sujeito sintomas de ordem não somente psíquica como 

também de ordem física, fazendo com que este seja um tema de grande relevância para acadêmicos, 

profissionais psicólogos sobretudo a reflexão de leitores leigos, uma vez que todos vivemos neste 

mundo capitalista.  

A Psicologia, dessa forma, pode e deve, com sua multiplicidade de abordagens e modos de 

atuação, dedicar cada vez mais atenção a esse fecundo campo de pesquisa e intervenção que é o 

mundo do trabalho (PERES & COL., 2003). 

Se, de um lado, a Psicologia tem práticas que lhe são próprias, dos pontos de vista teórico, 

metodológico e técnico, de outro lado, algumas dessas práticas têm pontos comuns com outras 

disciplinas das ciências humanas e sociais, tanto no campo das políticas públicas quanto em outros 

espaços abertos à atuação conjunta de equipes interdisciplinares (ARAÚJO et.al., 2006). 

Dito isto, este é sem dúvida, um tema de grande relevância e negligenciado pela nossa 

sociedade e comunidade científica, justificando-se compreender as relações sociais humanas e 

grande motivação quanto à escolha da psicologia como área de atuação profissional, associado a 

apreciação socio-economica do indivíduo e as mudanças as quais essa vem sofrendo, ganhando 

novos padrões e contornos. 

Acredito que, enquanto profissional ligada à saúde, cabe-me buscar uma melhor 

compreensão do tema, para discorrer e obter respostas para as questões atuais, ampliando o 
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conteúdo de pesquisas nesta área. Partindo do princípio de que o pesquisador trabalha mais 

intensamente naquilo que se identifica, e ao aprender mais sobre o seu objeto de estudo, se 

transforma e pode transformar o seu ambiente. É possível que por esta convicção, desde as práticas 

acadêmicas em psicologia até o presente momento. 

Justamente esse senso de responsabilidade profissional, formenta o questionamento e aqui 

indagação norteadora de: Quais os impactos socio, psico e econômicos do desemprego na vida do 

trabalhador?  

Inseridos sob as hipóteses aqui já descritas,  o trabalho adentra um contexto comunitário, 

onde a carga de emoções é intensa, impondo a constante revisão da nossa principal tarefa: a 

pesquisa em si. Neste ponto, a melhor alternativa é buscar apoio em quem já trilhou semelhantes 

caminhos e mergulhar na literatura especializada, desta forma faz-se objetivo geral deste trabalho 

caracterizar as implicações sobre o sujeito provocado pelo desemprego prolongado. 

 

METODOLOGIA  

 

Como item obrigatório para conclusão do curso de psicologia, a escrita de artigo torna-se 

imprecindível. Neste formato, trata- se de uma revisão sistemática, orientada e tem como 

objetivo resumir informação existente nas bibliotecas digitais especializadas, Google Acadêmico, 

BVS, e Scielo sobre um fenômeno de maneira imparcial e completa. Isto significa seguir um 

protocolo que, dentre outras coisas, estabelece uma sequência bem definida de passos. Devido a 

essa meticulosidade, uma das vantagens da  revisão sistemática da literatura é permitir que outros 

pesquisadores façam futuras atualizações da revisão, caso sigam o mesmo conjunto de passos 

estabelecidos no protocolo. 

Para a busca das referências nas bases eletrônicas citadas acima, foram aqui neste estudo 

definidas os descritores por desemprego, impactos do desemprego, doenças do desempregado. 

Segundo Mendes et. al. (2009), a revisão sistemática consiste na construção de uma análise 

ampla da literatura, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim 

como reflexões sobre a realização de futuros estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa 

é obter um profundo entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos 

anteriores. É necessário seguir padrões de rigor metodológico, clareza na apresentação dos 

resultados, de forma que o leitor consiga identificar as características reais dos estudos incluídos 

na revisão. 
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  Este estudo visa a obtenção das respostas às indagações do problema de pesquisa a partir 

de uma coleta detalhadas de variáveis, utilizando os dados para justificar e avaliar as condições e 

práticas existentes ou sugerir planos para melhora da atuação profissional em psicologia. 

Agregador e imparcial na sua preparação, os critérios de inclusão adotados foram aqui 

determinados por, escritos a partir dos anos 2000 em um período máximo de 10 anos, fizessem 

corelação entre desemprego e doenças psicológicas, fossem analisados aspectos sociais e 

econômicos, podendo ser escritos em qualquer idioma e estivessem disponíveis gratuitamente. 

Como estratégia de busca, foi utilizado descritores individualmente e por vezes combinadas para 

assegurar a completude da revisão. 

Foram excluídos trabalhos que fugissem da área de interesse, que fossem capítulos de livros 

ou artigos escritos em sites, mesmo que especializados por não descrever claramente as 

bibliografias base, trabalhos em que não houvesse uma descrição metodológica clara e completa.  

O processo de elaboração da revisão sistemática de literatura deve cumprir criteriosamente 

seis etapas: seleção de hipóteses ou questões para a revisão; seleção das pesquisas que irão compor 

a amostra da revisão; definição das características das pesquisas primárias que compõem a amostra 

da revisão; análise dos achados dos artigos incluídos na revisão; interpretação desses resultados; e 

relato da revisão, proporcionando um exame crítico dos achados (BERTOLIN et al., 2009). 
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DISCUSSÃO DOS ACHADOS  

 

 

Título Ano Autor
Tipo de estudo com 

instrumento utilizado
Objetivo Resultado

Sem medo do desemprego: o caso 

do movimento dos trabalhadores 

desempregados

2003 Patrícia Martins GOULART

Entrevistas semi-

estruturadas e 

observações de reuniões 

gerais dos acampados

Conhecer as articulações 

psicossociais entre o 

engajamento no movimento 

social e a possibilidade de 

superar o desemprego

O estudo revelou o engajamento na 

proposta coletiva, vinculado a um projeto 

que viabilize morada e trabalho para 

comunidades de desempregados

A vivência do desemprego: um 

estudo crítico do significado do 

desemprego no capitalismo.

2004

Ligia Maria Soufen 

TUMOLO;                   Paulo 

Sergio TUMOLO

Pesquisa com indivíduos 

que procuravam 

emprego por meio de 

encaminhamento do 

SINE

Compreender as 

características mais 

marcantes da vivência do 

sujeito desempregado

conclui que os sujeitos se encontram numa 

situação de dificuldade e degração como 

seres humanos.

Trabalhadores em situação de 

desemprego: uma experiência de 

apoio psicológico

2006

José N. G. ARAUJO;     

Letícia S. S. MONTERIO; 

Sabrina T.N.LIMA;          

Daisy Fátima X.SOUZA

A análise se realizou por 

meio de encontros com 

grupos de trabalhadores 

em situação de 

desemprego

Discutir uma experiência 

relacionada à questão do 

enfrentamento do 

desemprego no Brasil

Inserção da psicologia na formulação de 

políticas públicas ligadas a programas de 

criação de trabalho, emprego e renda.

Reestruturação industrial, 

desemprego e autogestão: as 

consequências cooperativas do 

vale dos Sinos

2008 Jacob C. LIMA

Entrevistas com 

lideranças sindicais e 

com 27 trabalhadores, 

além de visitas 

cooperativas e 

observação do trabalho.

Analisar a organização de 

cooperativas de trabalho e 

de produção industrial no 

Brasil a partir da década de 

90

Notou-se a convergência entre ordem 

econômica-as formas de gestão, divisão do 

trabalho, permanência no mercado-a 

política, a democracia interna, adesão a 

projetos mais amplos na economia 

solidária e culturais presentes na 

valorização do contrato de trabalho, na 

heteromania na relação de trabalho.

Reestruturação produtiva e 

subjetividade: Análise 

interpretativa do significado do 

desemprego

2005

Daniel G. FLEIG;              

Maria C. PEREIRA;       

Denize GRZYBOVSKI;    

Mozar J. BRITO

Estudo de natureza 

qualitativa com 

entrevista realizada em 

amostra de ex-operários 

de uma multinacional do 

setor metalúrgico-

automobilístico

Desvendar as representações 

sociais elaboradas por 

trabalhadores em torno da 

perda do emprego.

Verificou-se as implicações do desemprego 

na vida social (família, amigos, ex-

colegas), nas questões financeiras e nas 

ações implementadas em resposta à perda 

do emprego.
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Psicologia do trabalho e 

psicologia clínica: um ensaio de 

articulação focalizando o 

desemprego

2004
Leny SATO;                     

Maria L. S.SCHMIDT
Pesquisas empíricas

Explorar as contribuições da 

clínica psicológica no 

enfrentamento do 

sofrimento psíquico do 

desemprego

Ilustrou os desdobramentos teóricos e 

empíricos de uma articulação entre a 

prática da psicologia clínica e a psicologia 

do trabalho, podendo obter um 

delineamento de políticas públicas 

comprometidas com as questões 

psicológicas e afetivas relacionadas ao 

trabalho e desemprego.

Práticas da psicologia clínica em 

face do sofrimento psíquico 

causado pelo desemprego 

contemporâneo

2010
Daniel ALVES;                    

Janine K. MONTEIRO

Entrevistou-se 8 

psicólogos e realização 

de análise de conteúdo 

para os dados coletados.

Compreender as práticas da 

psicologia clínica frente ao 

enfrentamento psíquico 

causado pelo desemprego 

contemporâneo.

Concluiu-se que o desemprego é uma 

temática contemporânea e que necessita 

de mais operadores capazes de dar conta 

da temática em pauta, o desemprego.

Saúde mental de trabalhadores 

desempregados
2009

Celso  A.BARROS;        

Tatiane L. OLIVEIRA

Questionário 

sociodemográfico, escala 

para avaliação de 

sofrimento psíquico-

social de trabalhadores 

desempregados e 

questionário de saúde 

geral, análises descritivas 

básicas

Compreender a relação entre 

o desemprego e a saúde 

mental dos trabalhadores.

Os dados demonstram correlações 

positivas entre sofrimento psíquico-social e 

o estado de saúde geral.

Um olhar psicológico a cerca do 

desemprego e da precariedade das 

relações de trabalho

2003

Rodrigo S. PERES;          

Juliana A. SANTOS;            

Ana M. R. CARVALHO

Os dados foram 

coletados no Balcão de 

Empregos da cidade e 

analisados estatística e 

quantitativamente. Foi 

uma pesquisa 

documental com 

abordagem quanti-

qualitativa.

Delinear o perfil dos 

desempregados e das vagas 

de trabalho disponibilizados 

pelo mercado na cidade de 

Assis (SP) e região; e 

apresentar considerações 

psicológicas acerca do 

desemprego e das relações de 

trabalho no mundo 

contemporâneo

Notou ser necessário desenvolver políticas 

alternativas que ultrapassam o modelo 

clássico do trabalho assalariado e garantam 

aos desempregados uma possibilidade real 

de participação na produção da sociedade, 

pois fundamenta a dignidade social do 

sujeito.

Unemployment and Mental 

Health: Understanding the 

Interactions Among Gender, 

Family Roles, and Social Class

2004

Lucía ARTAZCOZ;           

Joan BENACH;                    

Carme BORRELL; 

Immaculada CORTÉS

análise incluiu 3881 

empregados e 638 

desempregados,de 25 a 

64 anos, entrevistados 

no Enquete de Saúde da 

Catalunha de 1994.

Examinar as diferenças de 

gênero nos efeitos do 

desemprego em

saúde e avaliar se tais efeitos 

estão associados às 

interações entre

gênero, papéis familiares e 

classe social.

O desemprego teve mais efeito sobre a 

saúde mental dos homens diferença 

percebida em uma questão de gênero e os 

efeitos estavam relacionados às 

responsabilidades familiares e à classe 

social.

Percepcíon de la inestabilidad 

laboral en una muestra de 

pssicólogos

2006 Nora L.de FIGUEROA

Questionários aplicados 

na associação de 

psicólogos de buenos 

Aires a uma amostra de 

44 psicólogos, homens e 

mulheres, residentes na

Cidade de Buenos Aires 

e o seu subúrbio.

Determinar o impacto da 

instabilidade profissional no 

trabalho dos psicologos

A instabilidade laboral é percebida no 

trabalho dos psicólogos, que este estressor 

tem um impacto em diferentes áreas e que 

a freqüência de ocorrência varia de acordo 

com o impacto percebido..

Academic skills os chronocally 

unemployed  drug-addicted adults
2015

August F. HOLTYN;   

Anthony DEFULIO;                     

Kenneth SILVERMAN

Questionário aplicados 

no Centro de 

Aprendizagem e Saúde 

do Centro Médico Johns 

Hopkins Bayview, a uma 

amostra de 559 usuários 

de drogas após ficarem 

desempregados

Este estudo investigou as 

habilidades acadêmicas de 

adultos com 

toxicodependencia em 

desempregados que 

responderam ao questionário 

em um dos seis Centro de 

Aprendizagem e Saúde em 

Baltimore, MD.

Os programas destinados a melhorar a 

qualificação a longo prazo de indivíduos 

dependentes de drogas podem se beneficiar 

da inclusão do ensino básico de adultos; 

Isso pode ajudar os indivíduos a obter os 

empregos que eles desejam e efetivamente 

permanecerem nesses empregos.
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