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1. Resumo 

 

O presente trabalho procura identificar os impactos do desemprego na saúde 

mental do trabalhador considerando que tal ocorrência pode contribuir para o 

aprofundamento do sofrimento psíquico. Tendo em vista a centralidade do trabalho na 

vida dos sujeitos, tal atividade é condição nuclear para sua sobrevivência e também 

para sua saúde mental. Nesta situação, se faz necessário compreender as 

implicações que o desemprego traz para a vida do trabalhador e questionar os 

impactos psicossociais sobre os desempregados e, também as relações entre as 

crises econômicas e a saúde mental destes desempregados. Para tanto, realizaremos 

entrevistas com 3 desempregados. Como método utilizaremos a entrevista aberta com 

o objetivo de se obter informações acerca da condição de vida de pessoas 

desempregadas há, pelo menos, 12 meses.   

 

2. Introdução e Desenvolvimento  

 

Nas últimas décadas o desemprego tornou-se assunto mundialmente 

debatido, reflexo do extenso número de desempregados e dos problemas que se 

somam a esta realidade. Tais adversidades repercutem na vida global do trabalhador, 

e podem acometer a saúde mental das pessoas que se encontram sem trabalho. 

O espectro do desemprego, que assola diversos países do mundo, também 

se faz presente no Brasil. Segundo dados do IBGE, de agosto de 2018, o desemprego 

estava em 12,3% e atingiu 12,9 milhões de pessoas o que significa que falta trabalho 

para 27,6 milhões de brasileiros (SILVEIRA e ALVARENGA, 2018).   

Uma vez que o desemprego pode provocar consequências psicológicas 

negativas, como indica a literatura científica, se faz urgente o estudo aprofundado 

sobre os trabalhadores desempregados em sua atualidade e a precarização da vida 

da pessoa que se encontra desempregada, considerando que esta é uma questão 

importante para pensar o sujeito e o sofrimento psíquico a que está submetido por 

conta de sua condição. 

Em vista disso, para se pensar o desemprego e suas consequências é 

fundamental um olhar atento para as relações de trabalho, dado que com frequência 



é ainda no contexto de trabalho que despontam agravos à saúde em decorrência do 

temor ao desemprego (PINHEIRO & MONTEIRO, 2007).  

O trabalho é uma atividade central na vida dos sujeitos. De acordo com Lima 

e Borges: “[...] Em outras palavras, não vemos como pensar o homem 

desconsiderando essa categoria e muito menos como pensar as consequências do 

desemprego desconsiderando o fato de que o trabalho foi e permanece central para 

o ser humano [...]” (2002, p. 338).  

O trabalho confere à pessoa sentido de vida. Conforme Borges e Tamayo 

(2001) encontramos sentido individual e social com o trabalho. Este “é o meio de 

produção da vida de cada um, criando sentidos existenciais ou contribuindo na 

estruturação da personalidade e da identidade” (p. 13). Pinheiro e Monteiro (2007) 

apontam que “o trabalho ao mesmo tempo sustenta e forma a identidade”. 

O processo de adoecimento e os reflexos psicossociais da ausência de 

trabalho se iniciam assim que o sujeito vislumbra a possibilidade de demissão 

(Seligmann-Silva, 1994). Em conformidade com Silva (2006) o impacto proporcionado 

pela situação de desemprego pode acarretar na pessoa o aparecimento de gastrites, 

úlceras, desenvolvimento de cânceres, estresse, fadiga, entre outros. No plano 

psicológico, a pessoa pode desenvolver problemas emocionais, tais como, neuroses, 

psicoses, síndromes de pânico, depressão.  

E, por fim, de acordo com Pinheiro & Monteiro (2007) o estudo sobre o tema 

elucidado se faz necessário pois há poucos materiais atualizados que abordem o 

tema.    

 

3. Objetivos 

 

A finalidade deste estudo é investigar a presença de agravos na saúde mental 

de trabalhadores em decorrência do desemprego e apontar as formas de sofrimentos 

presentes a partir da própria fala do trabalhador em relação a avaliação que o mesmo 

faz sobre sua identidade de trabalho e a qualidade do vínculo familiar em relação a 

sua condição de desempregado. 

 

 

 



4. Método 

 

Será utilizada a entrevista aberta, de maneira a permitir que o trabalhador 

desempregado fale livremente sobre sua condição e sobre sua saúde. O material 

coletado na entrevista será submetido à Análise de Conteúdo por categoria. Serão 

entrevistados três trabalhadores desempregados há pelo menos 12 meses, entre 30-

50 anos de idade. A faixa etária escolhida permite estudar trabalhadores que já 

tenham uma trajetória consolidada no mundo do trabalho.  

 

5. Resultados Preliminares  

 

Ainda não temos resultados empíricos, pois a pesquisa ainda está na etapa 

de levantamento bibliográfico, em conformidade com o cronograma estabelecido. 
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