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Este simpósio tem como objetivo expor trabalhos que consideram o trabalho
como categoria central, apresentando como cenários unidades de saúde da família, relatando
como é a produção de saúde por parte da equipe, bem como o mercado de trabalho, relatando
como jovens se relacionam com o mundo do trabalho.
Alguns conceitos teóricos serão apresentados, procurando contextualizar a
centralidade do trabalho presente nas três temáticas deste simpósio, abordando o âmbito da
sociedade no nível macro e micro. A centralidade do trabalho possibilita a compreensão do
mundo do trabalho permeado pelas grandes mudanças provocadas pelo capitalismo
globalizado e reestruturação produtiva, a partir de uma visão crítica que busca identificar
quais atores estão envolvidos nesse processo, descartando a visão do fenômeno da
globalização como inexorável, inevitável e irreversível (SANTOS, 2005).
O conceito da reestruturação produtiva envolve muitas dimensões, destacando-se a
terceirização

do trabalho pelas empresas-líder para as empresas inferiores da cadeia

produtiva. O aumento da produtividade ocorreu com um número bem menor de trabalhadores.
Foi a vez da acumulação flexível. Assim a chamada reestruturação produtiva foi em cadeia,
heterogênea. Harvey (1992) analisa esse fenômeno, focalizando o processo de acumulação
flexível, que se fortaleceu independente de barreiras geográficas e de tempo. Como as terras
já estavam sob o domínio do capital era preciso crescer em setores ainda inexplorados como
saúde e educação, exatamente aqueles que se constituem no cenário das pesquisas
apresentadas.
No Brasil, a reestruturação produtiva também repercutiu desfavoravelmente, embora
com um desenvolvimento capitalista tardio em relação a outros países. Segundo Goulart e
Guimarães (2002, p. 17) as empresas brasileiras entraram na onda de enxugamento baseadas
em “estratégias que se sucedem como moda (reengenharia, downsing, entre outras), buscando
cortar pessoal, elevar a jornada de trabalho e definir salários por mérito individual”.
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Reforçaram que, diversas áreas do conhecimento, apesar da diversidade nas abordagens,
foram unânimes em apontar repercussões deletérias dessa nova fase para o país. Em suas
palavras, analisaram o contexto brasileiro da seguinte forma:

Apesar da diversidade, o conjunto das abordagens parecem unânimes em
apontar para um contexto em que é grande o desemprego e o crescimento de
desigualdades socioeconômicas, especialmente em países como o Brasil, cuja
estrutura social é historicamente excludente e desigual e onde aumenta a
precarização do emprego, de novas formas de trabalho e da representação
sindical. Tais fatos contribuem para instauração de um ambiente laboral em
que a instabilidade e a insegurança são cada vez maiores” (Goulart,
Guimarães, 2002, p. 17).
O conceito de trabalho na perspectiva de Codo, Sampaio e Hitomi (1993) emprestam
da antropologia a noção da tríade linguagem, trabalho e cooperação para explicar o ser
humano. Nessa concepção o trabalho ocupa uma posição de destaque na hominização do ser
humano, entretanto também causa

sofrimento pelas vias da produção capitalista e da

denominada “Organização Científica do Trabalho”. Dessa forma, o trabalho está longe de ser
um espaço neutro, para o bem ou para o mal. Segundo Heloani & Capitão (2003, p.106) o
sofrimento mental é conseqüência direta da organização de trabalho taylorista, isto é, “da
divisão do trabalho, do conteúdo da tarefa, do sistema hierárquico, das modalidades de
comando, das relações de poder, etc.”. Há uma perda de sentido da vida no trabalho, deixando
marcas de sofrimento no corpo e no psiquismo do trabalhador.
O objetivo deste simpósio é apresentar pesquisas que tenham como categoria central o
trabalho na perspectiva das transformações dos modos de produção na sociedade capitalista.
O primeiro trabalho a ser apresentado é sobre os significados que uma equipe de
profissionais de Saúde da Família (Brasil, 2006) atribui aos problemas de saúde mental dos
usuários e sua relação com o trabalho. A pesquisa foi realizada numa cidade de porte médio
do estado de São Paulo com todos os trabalhadores das várias categorias de uma equipe da
Saúde da Família. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas individuais com um
roteiro semi-estruturado. Os dados coletados foram analisados segundo a abordagem sóciohistórica, através da elaboração de núcleos de significação. Os resultados revelaram: A
identificação dos transtornos de saúde mental é facilitada pela proximidade da equipe com a
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comunidade através da observação, escuta terapêutica e vínculo com a comunidade; A
estrutura familiar é um dos principais fatores de adoecimento em saúde mental para a equipe,
a fragilidade ou dissolução dos vínculos familiares e outros aspectos associados à questão
social indicam a concepção da equipe sobre o transtorno mental. A equipe faz nexo entre o
adoecimento mental e o trabalho nas instituições, ao associar a organização de trabalho
corroído pela pressão, intensificação, exploração, assédio moral, e indiretamente quando o
sofrimento físico e o desemprego levam ao adoecimento mental. Algumas intervenções são
dirigidas diretamente aos usuários, através da escuta e orientação, outras buscam intervir
diretamente na empresa e nas instituições de saúde como o INSS, entretanto esse trabalho é
solitário inócuo, sem respaldo de uma rede de serviços ou a ação integrada com outros
serviços, caracterizando uma falha na rede e o sentimento de impotência. Na unidade, a
atuação em saúde mental é caracterizada pelos atendimentos individuais, esporádicos e o
trabalho com grupos limitados, o enfoque no tratamento medicamentoso aparece como
solução muito utilizada pela equipe e as visitas domiciliares assumem um papel importante no
cuidado dos usuários trabalhadores com transtorno mental. A organização do processo
trabalho é precarizada em função da intensificação do trabalho, falta de autonomia, número
mínimo de trabalhadores, vulnerabilizando o trabalhador da saúde. A atuação em saúde do
trabalhador restringe-se às ações pontuais, desconectas de uma rede mais ampla de atuação.
O segundo trabalho apresentou o sofrimento psíquico de uma equipe de Saúde da
Família (Brasil, 2006)

relacionado com a organização do trabalho, na perspectiva das

transformações ocorridas no mundo do trabalho, pois segundo Heloani e Lancman (2004) o
trabalho está longe de ser um espaço neutro, para o bem ou para o mal. Será gerador de
sofrimento ou prazer, desgaste ou crescimento, dependendo das relações entre o trabalhador e
os desafios externos do meio social. Privilegiou a abordagem qualitativa, utilizando
entrevistas não estruturadas e observação participante para coleta dos dados. A análise seguiu
as fases da Análise de Conteúdo (Minayo, 2004). Os sujeitos constituíram-se de todos os
componentes de uma equipe da Unidade Saúde da Família (USF) de um município de médio
porte do interior do estado de São Paulo, totalizando quinze trabalhadores. Os resultados
apontaram três eixos de categorias, sendo que se apresentará a categoria “trabalho em equipe”
do terceiro eixo, por ser aquela que está diretamente relacionado com a temática deste relato.
O terceiro trabalho é uma pesquisa bibliográfica sobre o tema juventude e trabalho.
Pelos textos analisados, reafirma-se a necessidade de não considerar a juventude brasileira
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como homogênea. Caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, em periódicos nacionais da
área de Psicologia e afins. Optou-se pelas bases de dados SciELO, LILACS e PePSIC. O
período pesquisado foi de 2008 a 2012. Os indicadores utilizados foram juventude e trabalho;
jovens e trabalho; juventude, trabalho e psicologia; jovens, trabalho e psicologia; adolescente
e trabalho; adolescente, trabalho e psicologia. Ao respeitar e considerar sua heterogeneidade
as ações, tanto da Psicologia do Trabalho, quanto de políticas públicas voltadas para esse
público poderão ter maior abrangência e significado. O trabalho visto somente como
possibilidade de sobrevivência e como forma e “ocupar” o jovem para que ele não se envolva
na marginalidade também deve ser problematizado.
A conclusão é que apesar de cada pesquisa ter se detido num aspecto do trabalho, as
duas primeiras com trabalhadores de saúde e a última com a juventude, a categoria trabalho é
central e precisa ser compreendida de forma ampla, contextualizando o conceito na esfera
macro e micro, possibilitando problematizações e questionamentos que tragam maior
compreensão dos fenômenos relacionados a esse campo da Psicologia.
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Trabalhar permite ao indivíduo realizar-se enquanto sujeito, sendo fonte de prazer, no
entanto, também pode ser fonte de sofrimento. O trabalhador sofre e adoece quando o
trabalho não tem sentido, quando é privado da possibilidade de adaptar suas tarefas e a
organização do trabalho às suas necessidades físicas e psicológicas. Transforma-se então em
fonte de esquiva, de desestruturação, de estranhamento e de degradação da identidade
(Heloani, 2003).
Diante do exposto, a questão se torna preocupante não só no nível individual, mas
também coletivo, pois a saúde de uma organização passa necessariamente pela saúde de seus
trabalhadores. O funcionamento de uma equipe ou organização será saudável na medida em
que as relações forem saudáveis. O contexto organizacional pode ser usado para promoção de
saúde, tornando-se fonte de prazer, ao invés de ser fonte de impactos negativos, causadores de
adoecimento (Seligmann- Silva, 2011). Ribeiro, Pires e Blank (2004) explicitam que os
modelos de produção capitalista traduzem a produção de saúde em atos parcelares e
normatizados, contrariando os princípios organizativos do SUS, dificultando

relações

solidárias e participativas.
Dentro do contexto capitalista, os trabalhadores precisam do trabalho, para dar sentido
a vida e para sobreviverem, mas não estão isentos do sofrimento, marcados por
transformações provenientes da reestruturação produtiva, submetidos à precárias condições de
trabalho, ritmo acelerado, falta de valorização, dificuldades nas relações, falta de diálogo com
a administração, entre outros (Codo, 2002). A psicodinâmica do trabalho ofereceu
contribuições para compreensão destas questões, por meio de Dejours, Dessors, Desriaux
(1993), os quais consideram os aspectos psíquicos e físicos da atividade profissional,
enquanto fatores de deteriorização ou equilíbrio, sendo o desejo de executá-la o diferencial
que conduzirá à segunda hipótese. Nesse sentido, este estudo representa um esforço de
compreensão do mundo do trabalho na esfera da produção da saúde por uma equipe de Saúde
da Família. O objetivo é apontar a relação entre sofrimento psíquico e organização do trabalho
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de uma equipe de Saúde da Família.
A Saúde da Família não se limita a ser a porta de entrada aos serviços de maior
complexidade, mas tem que articular-se com toda a rede, num esquema de referência e
contrarreferência, mantendo o vínculo com o usuário em todas as intervenções, como
coordenadora do sistema de saúde, possibilitando que o usuário encontre respostas para suas
necessidades diárias de saúde. Nos últimos anos, a Saúde da Família tem se desenvolvido
com avanços e retrocessos no processo de trabalho, por meio de uma equipe mínima
composta por um médico generalista, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem, quatro a
seis Agentes Comunitários de Saúde, um cirurgião dentista, um auxiliar de consultório
dentário. O ideário do governo federal de que a estratégia cobrisse todas as esferas referentes
à Atenção Básica não se concretizou totalmente, coexistindo modelos diversos de Atenção
Básica em todo o território nacional (Brasil, 2006, Paparelli, Sato, Oliveira, 2011).
Esta pesquisa privilegiou a abordagem qualitativa, utilizando entrevistas não
estruturadas e observação participante para coleta dos dados. A análise seguiu as fases da
Análise de Conteúdo (Minayo, 2004). Os sujeitos constituíram-se de todos os componentes de
uma equipe da Unidade Saúde da Família (USF) de um município de médio porte do interior
do estado de São Paulo, totalizando quinze trabalhadores. Os resultados apontaram três eixos
de categorias, sendo que se apresentará a categoria “trabalho em equipe” do terceiro eixo, por
ser aquela que está diretamente relacionado com a temática deste relato.
Um ponto favorável do trabalho em equipe é a tentativa de organizar o trabalho.
Entretanto é sucumbido pela pressão da demanda, conforme se observa na fala: “a gente tinha
discutido com a equipe, algumas coisas pra ajudar, seria catalogar as famílias de risco, de
acordo com as prioridades. Não fizemos isso. E eu tou desanimada”.
Silva & Trad (2005, p.30) enfatizam que a comunicação entre a equipe fica reduzida a
tratar do atendimento das demandas imediatas, tendo como consequência o desânimo pela
frustração de não conseguir ir além. Outra questão é o descrédito, diante de um discurso de
coletividade que não se efetiva. Uma trabalhadora diz: “Não tem o espírito de coletividade.
Fala-se que tem, mas não tem. No meu modo de ver. E eu sofro. Com isso eu sofro”. O
sofrimento é proveniente exatamente da contraditoriedade. Um discurso de união paira no ar,
mas não se efetiva nas questões concretas do dia-a-dia. Na verdade, parece haver um desejo
que essa integração ocorra, o que se confunde com já estar ocorrendo.
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Esse movimento de buscar coesão da equipe, mas sem sucesso, é analisada por
Peduzzi (1998). Ela faz uma tipologia do trabalho em equipe, definindo duas formas: equipe
agrupamento e equipe integração. Para a passagem da equipe agrupamento para a equipe
integração é necessária uma reconstrução diária dos agentes do trabalho na equipe enquanto
sujeitos, donos de seu próprio destino. Mas como esses destinos intercruzam-se, as conquistas
individuais só se tornam possíveis se constituídas junto a coletividade.
A psicologia social tem discutido amplamente essa constituição da identidade através
da coletividade. A constituição do ser humano só se faz pelo atravessamento da cultura,
mesmo que permeado por experiências de sofrimento (Codo, Sampaio, Hitomi, 1993). Não é
um empreendimento fácil e requer disponibilidade para uma prática comunicacional com
tolerância, permeabilidade ao novo e abertura para

conhecer um o trabalho do outro. Este

último aspecto é exatamente o que os trabalhadores já afirmaram que não conseguem fazer,
desestruturando o trabalho em equipe. Uma trabalhadora fala disso e de como sofre quando
depende do trabalho do colega que não ocorre. “O seu trabalho dependendo de outro colega.
Isso deixa a gente mal”.
A compreensão dos processos grupais, ajuda a entender essas dificuldades da equipe.
Se as características desse grupo são favoráveis ou não depende de como ele se desenvolveu,
da sua historicidade, de suas relações de poder e como executa suas atividades ( Martins,
2003). Segundo Martins (2003), a historicidade só pode ser compreendida se for articulada
com o tempo e espaço que se construiu essa história. Isso é difícil, implicando em trazer para
as experiências locais os reflexos de toda uma sociedade, com as suas contradições.
Parece haver um controle de alguns sobre os outros, centralizando-se as decisões em
alguns que conseguem exercer uma maior influência sobre os colegas. Mas há um pacto de
silêncio sobre o descontentamento que isso gera, causando mais desconforto e sofrimento.
Soma-se a isso as pressões do cotidiano, que ditam um ritmo de produção em série,
descaracterizando-se um legítimo cuidado de saúde de um ser humano para outro. Poucos
participam efetivamente da reunião, falando. Na observação realizada alguns trabalhadores
ficavam com um olhar atento, outros pareciam desligados, absorvidos por outras coisas. A
integração entre os trabalhadores é buscada, mas não se consegue um resultado totalmente
satisfatório.
Vai ficando claro que os trabalhadores carecem de uma escuta e cuidado, procurando
a pesquisadora para falar disso. E que o desgaste está muito voltado para a organização do
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trabalho mesmo e da falta de espaços coletivos de discussão, legítimos, onde realmente ocorra
a troca de idéias, sem medo de perder o emprego ou ser recriminado pela própria equipe ou
pelo gestor.
Concluindo, o processo de Educação Permanente em Saúde, coordenado pelos
pesquisadores procurou promover implementação de novas práticas no atendimento da
demanda, abertura de espaços coletivos de reflexão para reestruturação do trabalho, trocas a
respeito da potencialidade, limites e sofrimento psíquico de cada um na execução do
trabalho.
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A Estratégia da Saúde da Família (ESF) a partir de sua criação, busca atuar na
organização de um novo modelo de atenção à saúde dos indivíduos, famílias e comunidades
(Sousa, Merchán Hamann, 2009). A compreensão da família deve ser ampla baseada na
concepção de ser humano desenvolvido a partir das diferentes relações sociais existentes de
forma a desenvolver vínculos que garantam as intervenções entre o trabalhador de saúde e a
população usuária (Pedrosa e Teles, 2001; Rosa e Labate, 2003).
Na realidade das equipes de atenção básica constata-se a incidência cotidiana de
problemas de “saúde mental”, como agravos vinculados ao uso abusivo de álcool, drogas e
diversas formas de sofrimento psíquico. Assim, passam a ser um recurso estratégico para o
enfrentamento destes problemas em função de sua proximidade com famílias e comunidades
(Brasil, 2008), na busca da construção de uma rede de atenção de base comunitária e ampla,
incluindo os problemas de saúde mental dos usuários e sua relação com o trabalho.
Na teoria marxista, o trabalho foi o meio pelo qual o homem se diferenciou da sua
condição de animal e constituiu-se como ser humano e é a partir daí que o homem torna-se
um ser social que, ao transformar a natureza, ele se transforma (Antunes, 2005). No de
desenvolvimento da humanidade, que tem como base o trabalho, a consciência e a linguagem
têm papel fundamental, pois o homem, na busca da satisfação de suas necessidades humanas,
organiza e cria as atividades de produção como meio de sobrevivência.
Leontiev (1959/2005) coloca que a forma de transmissão das conquistas do
desenvolvimento histórico humano acontece de maneira particular e em função da forma
específica da atividade produtiva humana: a atividade principal dos homens é o trabalho.
Trabalho acumulado ao longo do tempo em que seu produto conserva as riquezas de uma
geração para outra. A consciência é considerada produto histórico-social construída a partir do
trabalho e o processo de alienação será consequência da divisão do trabalho.
A divisão social do trabalho engendra e é engendrada pela desigualdade social ou pela
forma da propriedade. De um lado, os proprietários do capital, que são também os
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proprietários do trabalho, e do outro, os assalariados que dispõem exclusivamente de sua
força de trabalho que vendem como mercadoria ao proprietário do capital (Chauí, 2001). Ao
fazer isso, sua sobrevivência passa a depender não de sua ação ou trabalho, mas de critérios
sociais estabelecidos para a troca (lei da oferta e da procura). O trabalho adquire valor
abstrato, perdendo sua especificidade (Codo, 1984).
O resultado do trabalho passa a ser alheio ao trabalhador, a alienação ou
estranhamento não só do resultado, mas da própria atividade produtiva. No modo de produção
capitalista a finalidade do trabalho é produzir o lucro, transformando o trabalho não mais em
uma relação de intercâmbio com a natureza para satisfazer as necessidades vitais, mas em
trabalho alienado que responde às necessidades do capital. No capitalismo, as próprias
relações de dominação acabam concebidas como independentes das ações humanas, o
trabalho não se caracteriza como objetivação humana se descaracteriza, gerando alienação e
desumanização (Marx, 1859/1993).
Para Marx (1845/1998, p.142) o trabalho incide em esforço e desgaste dos
trabalhadores envolvidos na medida em que transformam a natureza, entretanto, ao se realizar
como gozo no momento em que se objetiva no produto desse trabalho, garante o processo de
humanização assim como o desenvolvimento do psiquismo, da consciência e superando o
desgaste. O trabalho alienado carrega também esse desgaste e não possibilita a objetivação,
criando, assim, as condições para alienação e, ao mesmo tempo, provocando sofrimento
psíquico e transtornos mentais, além dos distúrbios psicossomáticos (Gradella Jr., 2010).
O trabalho tem sido reconhecido como importante fator de adoecimento, de
desencadeamento e de crescente aumento de distúrbios psíquicos. Os principais sinais e
sintomas de distúrbios psíquicos elencados são: modificação do humor, fadiga, irritabilidade,
cansaço por esgotamento, isolamento, distúrbio do sono (falta ou excesso), ansiedade,
pesadelos com o trabalho, intolerância, descontrole emocional, agressividade, tristeza,
alcoolismo, absenteísmo (Brasil, 2001b). Nesse sentido, além de outras ações, o Ministério da
Saúde propõe um modelo assistencial que tenha como parâmetro a atuação no campo da
Vigilância da Saúde. “Assim, as ações de saúde devem pautar-se na identificação de riscos,
danos, necessidades, condições de vida e de trabalho, que, em última instância, determinam as
formas de adoecer e morrer dos grupos populacionais” (Brasil, 2001a, p.8).
A Saúde do Trabalhador constitui uma área específica da saúde pública e busca
compreender e intervir nas relações entre o trabalho e a saúde, integrando ao sistema de saúde
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como um todo. As relações entre o trabalho e o processo saúde/doença são consideradas como
processos dinâmicos, articulados com os modos de desenvolvimento produtivo da
humanidade em determinado momento histórico. Trabalhador é considerado como todo
indivíduo que exerce uma atividade de trabalho, seja qual for sua forma de inserção no
mercado de trabalho; formal ou informal, familiar e/ou doméstico (Brasil, 2001b).
O atendimento especializado em Saúde do Trabalhador e assistência médicopsicológica deverá ser garantido após a associação ou suspeita de distúrbio psíquico do
trabalhador relacionado ao trabalho. Os distúrbios psíquicos podem estar associados às
condições de trabalho (físicas, químicas e biológicas, vinculadas à execução do trabalho) e à
organização do trabalho (hierarquia, divisão de tarefa, jornada, turnos, ritmo, excesso de
responsabilidade, entre outros (Brasil, 2001b).
As ações de saúde do trabalhador na atenção primária de saúde ainda são muito
incipientes, só ocorrendo pontualmente. No entanto, assim como outras grandes áreas da
saúde, deve garantir um trabalho em rede articulada com as ações das vigilâncias
epidemiológica e sanitária, e os programas de atenção a grupos específicos com a retaguarda
técnica dos CRST ou CEREST e de instâncias mais complexas do sistema de saúde (Brasil,
2001c).
Para tanto, ações deverão ser desenvolvidas pela rede básica municipal de saúde, quer
ela se organize em equipes de Saúde da Família, com Agentes Comunitários de Saúde e/ou
em unidades básicas em saúde da família. Algumas dessas ações seriam: identificar e registrar
as atividades produtivas da região de abrangência, possíveis perigos e riscos para a saúde dos
trabalhadores, da população e do meio ambiente, os integrantes das famílias que são
trabalhadores, trabalho precoce, acidentes e/ou doenças relacionadas ao trabalho, que
acometam trabalhadores inseridos tanto no mercado formal como informal de trabalho
(Brasil, 2001b).
Os distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho frequentemente deixam de ser
reconhecidos no momento da avaliação clínica, apesar da alta prevalência entre a população
trabalhadora. As próprias características dos distúrbios psíquicos e sua complexidade,
regularmente mascarados por sintomas físicos, além de outros motivos, contribuem para a
dificuldade da associação entre tais distúrbios e o trabalho desenvolvido pelo usuário (Glina
et. al, 2001).
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A concepção da equipe de saúde sobre o processo saúde-doença é essencial para
detecção dos riscos à saúde mental e distúrbios mentais dos trabalhadores na comunidade,
implicando em uma atuação, serviços e práticas de cuidado com o usuário. Esta dissertação
teve como objetivo investigar os significados atribuídos por uma equipe de saúde da família
quanto aos problemas de saúde mental dos usuários e sua relação com o trabalho.
A pesquisa foi realizada numa cidade de porte médio do estado de São Paulo com
todos os trabalhadores das várias categorias de uma equipe da Estratégia da Saúde da Família.
A coleta de dados foi realizada através de entrevistas individuais com um roteiro semiestruturado. Os dados coletados analisados segundo a abordagem sócio-histórica, através da
elaboração de núcleos de significação de acordo com o método explicativo de Vigotski
(1998).
Os resultados revelaram: A identificação dos transtornos de saúde mental é facilitada
pela proximidade da equipe com a comunidade através da observação, escuta terapêutica e
vínculo com a comunidade. A estrutura familiar é um dos principais fatores de adoecimento
em saúde mental para a equipe, a fragilidade ou dissolução dos vínculos familiares e outros
aspectos associados à questão social indicam a concepção da equipe sobre o transtorno
mental.
A equipe faz nexo entre o adoecimento mental e o trabalho nas instituições, ao
associar a organização de trabalho corroído pela pressão, intensificação, exploração, assédio
moral, e indiretamente quando o sofrimento físico e o desemprego levam ao adoecimento
mental. Algumas intervenções são dirigidas diretamente aos usuários, através da escuta e
orientação, outras buscam intervir diretamente na empresa e nas instituições de saúde como o
INSS, entretanto esse trabalho é solitário inócuo, sem respaldo de uma rede de serviços ou a
ação integrada com outros serviços, caracterizando uma falha na rede e o sentimento de
impotência.
Na unidade, a atuação em saúde mental é caracterizada pelos atendimentos
individuais, esporádicos e o trabalho com grupos limitados, o enfoque no tratamento
medicamentoso aparece como solução muito utilizada pela equipe e as visitas domiciliares
assumem um papel importante no cuidado dos usuários trabalhadores com transtorno mental.
O encaminhamento acontece, não são efetivos tanto na saúde mental como em outras áreas da
saúde e o hospital psiquiátrico da região aparece como última alternativa de tratamento.
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A organização do processo trabalho é precarizada em função da intensificação do
trabalho, falta de autonomia, número mínimo de trabalhadores, vulnerabilizando o trabalhador
da saúde. O trabalho para equipe significa sobrevivência e também adoecimento para o
usuário trabalhador, entretanto a organização do trabalho da equipe é influenciada pelas
políticas públicas de saúde e a precarização de seu trabalho, restringindo a atuação em saúde
do trabalhador às ações pontuais, desconectas de uma rede mais ampla de atuação.
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A relação juventude e trabalho tem se destacado no cenário socioeconômico mundial,
predominantemente marcado pela ausência desse último. Historicamente os jovens sempre
foram mais vulneráveis ao desemprego (ARAÚJO et al., 2010, p. 30), sendo característica
marcante do mercado de trabalho brasileiro a diferença nas taxas de desemprego observadas
para os jovens e para os adultos.
A situação é de tal maneira preocupante que a OIT (Organização Internacional do
Trabalho, 2010) divulga um alerta sobre a possibilidade do surgimento de uma geração de
trabalhadores jovens “traumatizada” por uma perigosa mistura de alto desemprego, crescente
inatividade e trabalho precário nos países desenvolvidos e de um aumento do número de
trabalhadores pobres nos países em desenvolvimento, pois estão mais expostos também ao
mercado informal de trabalho.
Temos, portanto, os jovens como uma das categorias mais vulneráveis às intempéries,
tanto a nível mundial com o aumento do desemprego, como no Brasil com trabalhos de baixa
qualidade, precários, sem seguridade social. Consequentemente, com base nas afirmações
acima, faz sentido o alerta de Spink (2010, p. 6) quando afirma: “Nosso desafio tem rosto e o
rosto é jovem”.
Frente a esse cenário essa pesquisa teve por objetivo mapear a produção científica
brasileira sobre o tema Juventude e Trabalho e também como a diversidade das “juventudes
brasileiras” aparece nessa produção.
Essa pesquisa caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, em periódicos nacionais da
área de Psicologia e afins. Optou-se pelas bases de dados SciELO, LILACS e PePSIC. O
período pesquisado foi de 2008 a 2012. Os indicadores utilizados foram juventude e trabalho;
jovens e trabalho; juventude, trabalho e psicologia; jovens, trabalho e psicologia; adolescente
e trabalho; adolescente, trabalho e psicologia.
Foram selecionados 28 artigos científicos que se enquadravam nos critérios
estabelecidos. Estão publicados majoritariamente em periódicos da área de Psicologia (22).
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Em relação aos temas principais que abordam, os classificamos nas seguintes
categorias: inserção laboral (10 artigos); concepções/definições/sentidos do trabalho (5
artigos; orientação profissional (4 artigos); análise de experiências em Políticas Públicas (4
artigos); Desemprego (2 artigos); Identidade e Trabalho (2 artigos); Educação (1 artigo).
Observamos que o tema da inserção profissional é o mais numeroso dentre os artigos
selecionados. O trabalho aqui apresentado abrange os artigos agrupados nessa categoria.
Em cada texto analisado dois foram os pontos balizadores: de que jovem fala os
artigos; qual o cenário do trabalho em que se discute a inserção laboral.
A precarização do trabalho é a realidade apontada pela maioria dos artigos. Tendo por
base a reestruturação produtiva e a acumulação flexível Maia e Mancebo (2010, p.381)
sinalizam que os jovens são atingidos diretamente, pois é na base da pirâmide ocupacional
que nessas condições desaparecem muitas das formas de entrada no mercado de trabalho. Para
Ribeiro (2011) a vulnerabilidade social é uma das consequências sofridas pelos jovens nesse
cenário. As características marcantes são a instabilidade, a precariedade, a informalidade do
trabalho destinado aos jovens.
Santos e Scopinho (2011), quando abordam as condições dos jovens negros no
mercado de trabalho sinalizam que eles não se encontram excluídos mas que para eles as
condições são ainda mais precárias.
Esse cenário de precarização, no qual é inquestionável a dificuldade dos jovens
conseguirem um trabalho formal, é aproveitado por empresas que o utilizam para passar uma
imagem positiva para o público ao proporcionar essa “oportunidade” aos jovens. Esse é a
situação dos jovens analisados por Arend e Reis (2009). Frente ao enorme contingente de
jovens desempregados, muitos se submetem às condições precárias de trabalho, tendo a
esperança de conquistar “um lugar „ao sol‟ nesta sociedade” (p.150).
Esse cenário também é desenhado por Bulcacov et. al (2011) ao discutir o
empreendedorismo jovem. Para os autores, o processo de precarização do trabalho resulta no
que chamam de empreendedores por necessidade, e assim o definem “ação realizada por
necessidade de sobrevivência, é fruto dessas transformações conjunturais ocorridas nas
relações de trabalho e emprego” (p. 699).
Para Tiriba e Ficher (2011) o cenário enfrentado pelos jovens é o mesmo, porém a
alternativa analisada pelas autoras para o seu enfrentamento é a inserção em empreendimentos
da economia social solidária.
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É importante destacamos que segundo a OIT (2010), a inserção precária dos jovens no
mercado de trabalho diminui a probabilidade de inserção futura no mercado formal de
trabalho. Enfim, são sujeitos altamente expostos a condições de vulnerabilidade social,
sujeitos a uma trajetória contraditória, instável e insegura no mercado de trabalho.
Outro tema elencado neste estudo é sobre qual(is) juventude(s) falam os textos
pesquisados. Dividimos este tópico em dois, o primeiro sobre a concepção teórica de
juventude e o segundo versa sobre a população jovem alvo das pesquisas analisadas.
Não encontramos em todos os textos uma conceitualização clara de juventude. Um
exemplo disso é Nicolaci-da-Costa (2011) que no único ponto do texto que faz sinaliza sobre
os jovens diz que podem ter origens geográficas, socioecomômicas e culturais diversas, mas
para a autora todos tem acesso ao ambiente virtual e aprendem a manejar as ferramentas
disponíveis por ele.
A concepção de juventude como construção histórica, social e cultural aparece em
Maia e Mancedo (2010) e Santos e Scopinho (2011). A juventude concebida como fase de
transição para a vida adulta aparece em Coelho e Aquino (2009) e em Bulgacov et. al (2011).
Tiriba e Ficher (2011) ressaltam a heterogeneidade da juventude brasileira, tratando como
fase de transição de uma heteronomia na infância para uma autonomia do adulto. Ressaltamos
também a observação das autoras que o jovem na concepção das políticas públicas, em vez de
sujeitos de direitos é considerado sujeito de assistência social, pois o jovem ocioso é visto
como uma ameaça para a sociedade.
Dos 10 artigos analisados nesta categoria, 2 são pesquisas teóricas e 8 empíricas.
Dessas últimas, quase a totalidade tem como sujeitos jovens ou adolescentes com idade que
variam de 17 a 26 anos pertencentes a camadas populares, muitos em situação de
vulnerabilidade social, vivendo em periferias. A exceção é o trabalho de Maia e Macebo
(2010) que retrata jovens universitários de classe média e alta que fazem estágios em grandes
empresas.
Esse ponto nos remete a Zanella et. al (2013, p.330) quando estudam a produção
brasileira sobre juventude e políticas públicas apontam que essas enfatizam as políticas
públicas voltadas para os jovens em situação de risco, comprovando a construção social que
associa o jovem ao risco. E como vimos, risco inclusive para a sociedade.
A centralidade do trabalho é reafirmada nos textos analisados, mesmo que seja pela
sua ausência. A ele é imputado a responsabilidade de impedir que essa juventude entre para a
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marginalidade (Oliveira, 2011), pois seria a atividade encarregada de dar responsabilidade e
disciplina aos jovens. Nessa mesma vertente, o trabalho é encarado como processo educativo
(Silva, 2011) e promotor de vínculos identitários e sociais (Coelho e Aquino 2009). Para
Tiriba e Ficher (2011) o trabalho é “compreendido com uma experiência individual e coletiva
– incorpora de forma dialética, dimensões objetivo-subjetivas...” (p.15). Para os jovens
participantes, o que prevaleça é o sentido instrumental do trabalho, ou seja, o de
sobrevivência.
As conclusões dos artigos apontam o trabalho como marca na constituição da
subjetividade dos jovens; alertam sobre a naturalização das características do cenário de
trabalho, e ao não ver possibilidade de alteração do mesmo, adaptam-se a ele, em perspectiva
individual (Maia e Mancebo, 2010), ou se culpabilizam pela situação em que se encontram
(Coelho e Aquino, 2009). Nessas condições um projeto de vida profissional futura, não
possibilita uma visão de segurança e cidadania, mas aponta para a perpetuação da
precarização da carreira profissional desses jovens. Os programas de inserção assistidas são
considerados importantes como reparação da exploração do trabalho do jovem, (Silva, 2011;
Oliveira, 2011), porém apresentam diversos limites, como o tratamento homogenizador dado
aos jovens e o caráter somente objetivo abordado, desconsiderando questões subjetivas.
Pelos textos analisados, reafirmamos a necessidade de não considerar a juventude
brasileira como homogênea. Ao respeitar e considerar sua heterogeneidade as ações, tanto da
Psicologia do Trabalho, quanto de políticas públicas voltadas para esse público poderão ter
maior abrangência e significado. O trabalho visto somente como possibilidade de
sobrevivência e como forma e “ocupar” o jovem para que ele não se envolva na
marginalidade também deve ser problematizado.
Uma das hipóteses que podemos levantar é que o não aparecimento da juventude de
camadas sociais mais elevadas nos artigos é que para esses a juventude corresponde a período
que privilegia os estudos, sendo permitida uma inserção laboral mais tardia. Um ponto que
marca pela sua ausência são trabalhos sobre juventude rural que não foi alvo de nenhum dos
artigos analisados. Pela relevância da qualidade da inserção laboral para os projetos de vida
dos jovens, justifica-se o interesse e importância da continuidade de pesquisas sobre o tema.
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