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RESUMO

SILVA, Michele Cristhina. 0 desemprego como conseqüência da privatização: uma
gestão que transformou a qualidade de ser do indivíduo, 2004, 99 fls. Trabalho de
Conclusão de Estagio (Graduação em Administração). Curso de administração,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Este trabalho tem como objetivo analisar o desemprego, como conseqüência da
privatização, na qualidade de vida de um trabalhador. 0 estudo de caso teve uma
abordagem predominantemente qualitativa, pois partiu da percepção, das falas e do
significado para compreender a influência da privatização na qualidade de vida de um
indivíduo, ex -funcionário da Telesc, hoje BrasilTelecom. Na investigação foram
utilizadas as técnicas de história de vida, história oral, entrevista e observação. A
evolução rápida das novas tecnologias e as transformações das relações de trabalho
proporciona uma geração de indagações na vida dos trabalhadores. As pessoas não
conseguem mais se deslumbrar e visualizar o futuro devido à realidade onde todos
procuram vencer a qualquer custo. Desta forma, essa visão pessimista traz
conseqüências desastrosas ao ser humano, que muitas vezes fica estático sem saber o
que fazer. Isto, atrai mudanças perversas na sua qualidade de viver. 0 que antes era uma
certeza, hoje dá lugar a um ponto de interrogação. Tudo para se manter nessa cultura
competitiva. E neste contexto que emerge a privatização, caracterizada como uma nova
conduta no mundo do trabalho que atinge a auto-estima e segurança das pessoas,
abalando a competência profissional, travestida muitas vezes de puro jogo de poder, nas
relações de trabalho. Constatou-se que o desenvolvimento deste trabalho vem contribuir
com o estudo da história de vida de um indivíduo que vivenciou todo esse processo de
desestatização em sua atividade profissional. Muito embora, sendo um grande impacto
em sua vida, o sujeito foi caracterizado como o ápice da pirâmide, pois com todo um
planejamento de vida e um pressentimento enraizado ele buscou novas possibilidades e
alçou um vôo frente ao abalo fisico e mental.

Palavras-chaves: Privatização. Qualidade de vida. Transformação.

ABSTRACT
SILVA, Michele Cristhina. Unemployment as a consequence of privatization: a
management procedure that changed the living standards of a person, 2004, 99 fls. Internship
final project (degree in business administration). Business administration major, Universidade
Federal de Santa Catarina.
This assignment's main objective is to analyze the unemployment factor as a consequence of
privatization, and its impact on the lives of workers. This case study is predominantly
qualitative in its nature based on perception, oral testimony and significance in order to
comprehend the influence of privatization in the quality of life of an individual who worked at
Telesc prior to losing his job, but today works at Brasil Telecom. In the investigation process
the following techniques were utilized: personal life history, oral testimony, personal
interview and observation. The evolution of new technologies and the changes in the work
environment generate uncertainty in workers lives. They can no longer dream nor visualize
their future due to a reality where everyone seems to be willing to succeed at any cost. This
pessimistic view brings disastrous consequences to human beings that at times become
paralyzed, which negatively affects their quality of life. Things that before were certain
become question marks. Anything in order to keep up with a competitive culture. This is the
scenario in which privatization emerges characterized as a new kind of behavior in the work
environment that affects people's self-esteem and sense of job security, which in turn may
compromise their professional competence, many times disguised as a power game in the
work place. The development of this work helped create a testimony of an individual who
lived through the process of divestiture of government owned companies. Although the
impact in this individual's life was significant he can consider himself at the "top of the
pyramid". Despite the life plan which he had laid out for himself he managed to search for
new possibilities besides all the physical and emotional turmoil which he was subjected to.

Key-words: Privatization. Quality of life. Change.
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1 INTRODUZINDO 0 TEMA

0 maior carrasco do ser humano é ele mesmo.
Não seja escravo dos pensamentos negativos.
Liberte-se da pior prisão do mundo: o cárcere da emoção.
0 destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha.
Escolha ser um ser humano consciente, livre e inteligente.
(CURY, 2002, p. 186).

0 trabalho possui grande importância no desenvolvimento do indivíduo, como
marco de referência para a organização de sua vida pessoal e social. De acordo com, Tolfo et
al (2003), ele está relacionado à realização, A satisfação de necessidades e a segurança.
Portanto, um indivíduo sem um trabalho é desqualificado socialmente e experimenta os mais
diversos sentimentos de exclusão.
Em meio a isto, a forma com que as organizações \rem se reestruturando, através
de novas formas de gestão, como a privatização, tem reflexos devastadores sobre as pessoas e
sobre as próprias organizações, com resultados aquém dos esperados e geração de situações
internas problemáticas. Segundo Tolfo et al (2003), o principal objetivo explicitado das
privatizações era de reduzir os gastos públicos, restringindo a participação do estado na
economia e facilitando o acesso ao mercado estrangeiro. Além disso, a privatização das
Estatais visava reduzir a divida interna do pais, diminuir a inflação e gerar novos
investimentos. Sendo assim, o enxugamento de pessoal tornou-se uma pratica usual nas
empresas privatizadas para fazer frente A necessidade de responder As demandas do mercado e
aumentar a competitividade. Devido a esta conseqüência brusca na vida do ser humano que o
desenvolvimento deste trabalho deu ênfase a privatização como geradora de desemprego.
O emprego possibilita A. maioria dos indivíduos estabelecer a rede central de

relações e é norteador em termos de identidade, das pessoas dizerem a elas próprias e aos
outros quem elas são. Mas como receber a noticia de que alguns dias, depois de tantos anos,
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você não fará mais parte daquela organização? Sendo o trabalho traço estruturador da
identidade psicológica do indivíduo, aquele impossibilitado de estar no mercado de trabalho
enfrenta grave sentimento de derrota. Não 6, portanto, incomum, a desvalorização do
trabalhador que se ye a beira do desemprego, tanto pelos com quem ele convive quanto por
ele mesmo, que se percebe desqualificado e incapaz, levando, por vezes, à desestruturação
psíquica e à destruição de laços afetivos e familiares.

Diante deste contexto, elementos politicos, econômicos e culturais se deslocam,
derrubando fronteiras, modificando e re-significando praticas tradicionais que, de uma forma
ou de outra, repercutem nas relações sociais e, conseqüentemente, impactam sujeitos,
coletividades e povos, gerando desta forma, insegurança no mercado de trabalho, no emprego,
nas relações de trabalho e na própria significação do mesmo.
Considerando então que as tendências de sofrimento e medo são provenientes de
um processo de mudança perverso, que, tornou-se de fundamental importância analisar a
influência da privatização como geradora de desemprego, na qualidade de vida do ser
humano, no tocante aos contextos econômico, saúde, familiar, social e lazer.

1.1 Desmistificando o problema

As transformações que afetam os processos de trabalho, as relações sociais e
educacionais tern provocado incertezas, angústias e inúmeras indagações sobre os destinos da
sociedade. Nesse novo mundo, globalizado e aceleradíssimo, as organizações vivem em
continuo processo de mudança e a maioria dos trabalhadores sente-se totalmente
despreparados para lutar com a enormidade da transição que está ocorrendo.
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As iniciativas de reestruturação econômica, como a privatização, um processo de
desmonte das empresas (BIONDI, 1999), se abateu sobre os trabalhadores. Em primeiro
momento explicitava-se que a privatização, segundo Amaral Filho (1996), é a transferência do
controle acionário de empresas estatais para particulares. Na verdade essa colocação é
meramente superficial, pois por trás deste conceito está uma gama de discussões. Para iniciar
esta transformação as empresas roubam a liberdade de seus trabalhadores, tornando-os
escravos dependentes das "vantagens" desse arquétipo desenvolvido.
Essas metamorfoses atingem proporcionalmente a qualidade de vida dos
trabalhadores. "0 tempo todo, pensamos na organização e na pessoa que achamos ser, quando
os dois mundos se encaixam sentimos harmonia e equilíbrio, quando os dois colidem,
entretanto, o indivíduo sente-se arrasado e solitário" (BRISKIN, 1997, p. 11).
A qualidade de vida, segundo Sampaio (1999), equivale a bem-estar no domínio
psicológico. No entanto, um indivíduo que passa por uma crise existencial, em função de

todo esse processo privacional, não consegue manter sua qualidade em viver, pois a certeza
que sentia a respeito de si mesmo ficou abalada. 0 indivíduo autoconfiante e que olhava para
um futuro que conhecia da lugar a novos aspectos de sua personalidade que lhe parecem
estranhos e com os quais não se sente à vontade. Algo se modifica dentro dele, sentimentos
que tinha dificuldade de reconhecer como seus passam a fazer parte do seu personagem. Na
verdade o indivíduo se transforma ao vivenciar crises em seu ambiente social.
diante desta totalidade que se formulou o tema-problema deste presente
estudo: Qual a influência da privatizacio, como geradora de desemprego, na qualidade
de vida de um trabalhador?

13

1.2 Propósito do estudo

Analisar o desemprego, como conseqüência da privatização, na qualidade de
vida de um trabalhador.
1.3 Propósito especifico do estudo

Para alcançar o propósito do trabalho foram determinados os seguintes objetivos
específicos:

a) analisar, a partir dos pressupostos teóricos, o processo de privatização no Brasil;
b) analisar, a partir dos pressupostos teóricos, a influência da demissão, como conseqüência
da priva.tização, nas organizações;
) analisar, a partir dos pressupostos teóricos, a influência do desemprego, como

conseqüência da privatização, no ser do indivíduo;
d) analisar o impacto do desemprego na qualidade de vida do indivíduo nos contextos
econômico, social, familiar e lazer.

1.40 por qua do estudo
A importância e a necessidade de avançar na compreensão dos desafios das
novas políticas adotadas envolvendo aspectos cognitivos e atitudinais, relaciona-se ao fato
que os trabalhadores com anos de estudo, habilidades e experiências enfrentam perspectiva
muito real de serem declarados excedentes por essas novas formas de gestão e pela tecnologia
vigente.
Nos tempos atuais, o modo de produção capitalista, ao mesmo tempo em que
engedra as condições históricas para que o ser social seja criado em toda sua plenitude,

produz igualmente um limite para o pleno desenvolvimento dele. 0 antagonismo entre a
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produção social e a apropriação privada de riqueza, criada e desenvolvida pela relação
capitalista, impossibilita que o ser humano alcance sua plenitude. Desta forma, homens
experimentam a negação daquilo que lhes parece natural: a possibilidade de sobreviverem
pelo assalariamento. Essa reprodução de reestruturação do mundo do trabalho parece afetar
incessantemente o ser humano.

0 impacto dessas transformações no ambiente de trabalho, de acordo com
Caldas (2000), gera efeitos psicológicos, fisicos, emocionais, comportamentais, econômicos,
profissionais e sociais na vida do indivíduo. E as empresas, mesmo assim, continuam
"administrando seus trabalhadores, como se fossem sobras de estoque. Elas estão tentando
manter ambos os estoques, empregados e mercadorias, o mais baixo possível" (CALDAS,

2000).
0 mais intrigante de toda essa conjuntura atual é que as pessoas não conseguem
mais visualizar seus futuros. Não sabem mais se amanh ã ainda terão seus empregos. E mesmo
diante desta situação desastrosa, o pessimismo e a visão mecanicista continua imperando na
"mente" das organizações. Muito se fala em motivação e cuidar do ser humano, mas essa
política vigente ainda impera na cabeça das pessoas. E no final de tudo o que conta mesmo é o
lucro.
Sob este prisma, a perda do emprego, segundo Caldas (2000), tornou-se, no

espaço de pouco mais de uma década, uma ameaça efetiva para os trabalhadores, pois hoje,
infelizmente, o mundo é do ganha-ganha. Desta forma em situações em que as empresas
percebem queda de competitividade ou de atividade de mercado, acabam por tomar decisões:
custos futuros são mais simples de prever do que receitas futuras. Sendo assim, em situações
de crise, cortar pessoas seria a forma mais segura de assegurar lucros para a organização.
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É por estar vivendo neste cenário, aonde o ser humano ainda é tratado com
insignificância, é que se buscou ampliar estudos já realizados, analisando com profundidade
um indivíduo que pós vinte e seis anos de dedicação ao seu emprego, vivenciou crises
emocionais, psicológicas, atitudinais, comportamentais e organizacionais causados pelo
processo de privatização que culminou no seu desemprego.
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2 OS PENSAMENTOS TEÓRICOS

Sua vida é mais importante do que todo o ouro do mundo.
Mais belo que as estrelas: obra-prima do Autor da vida.
Apesar dos seus defeitos, você não é um número na multidão.
Ninguém é igual a voce no palco da vida.
Você é um ser humano insubstituível. (CURY, 2002, p. 186).

Levantar e analisar os pensamentos teóricos sobre o desemprego, como
conseqüência da privatizaçk, na qualidade de vida de um trabalhador foi o objetivo deste
capitulo e serviu de base para dar suporte aos procedimentos metodológicos que nortearam a
busca da realidade empírica compreendendo e explicando esta realidade.

2.1 0 que é privatização

0 mundo do trabalho vem passando por um período de transformações, em
conseqüência do processo de globalização, dos surgimentos de novas tecnologias e das novas
formas de conceber e gerir o processo produtivo.
Para enfrentar esse mercado cada vez mais competitivo, instável e imprevisível,
as empresas buscam formas alternativas para se manter. E uma dessas formas para as
empresas públicas, além de tantas, é o processo de privatização. Mas o que vem a ser
Privatização? Para Di Pietro (apud TOLFO et al 2003, p. 03), existem dois conceitos distintos
de privatizaçao: o primeiro "compreende a transferência de ativos e ações de empresas
estatais para o setor privado". E o segundo define a privatização:

Como toda a ação que objetiva reduzir o papel do estado e compreende a venda de
ações de empresas ao setor privado; a concessão de serviços públicos; a
desmonopolização; as contratações de terceiros; as parcerias e a desregulação.
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Já para Espindola (2002), a privatização deve ser vista como parte integrante das
novas estratégias de desenvolvimento que yam sendo adotadas pelos países subdesenvolvidos,

e por requererem maior integração com a economia mundial, exigem aumentos de
produtividade de modo a dar competitividade aos produtos nacionais no mercado
internacional.
Para Behr (2002) a privatização é a tendência que surge como solução para os
problemas de Estado, influenciando na redefinição do seu papel na atividade econômica e
também como sendo um dos instrumentos auxiliares no processo de elevação da eficiência
global da economia,

buscando ganhos de eficiência, aumento das condições de

competitividade da economia e elevação dos padrões de qualidade de vida da população.
No Brasil esse caminho da privatização foi realmente impulsionado pela
abertura econômica iniciada em 1990 e reforçada em 1994 com a posse do primeiro governo
de Fernando Henrique Cardoso. Essa abertura trouxe para o pais um modelo de
desenvolvimento que pressupõe livre concorrência e perda de participação estatal na
economia. Com isso, parece claro que esse ritmo de privatizações trouxe um novo modelo
administrativo, privado, em que o enxugamento da estrutura de custos e de pessoal é tido
como fundamental para

tornar as empresas mais competitivas. Mas, segundo

Monopólio.. .(2004), a redução de custos não garante a redução de preços, a qual
conseqüentemente não garante a demanda e, portanto, a expansão do emprego. E ainda,
conforme o contexto, destaca que se no modelo anterior de organização do trabalho as
responsabilidades econômicas e sociais eram, de alguma forma, repartida entre empresas,
empregados e orçamento público, no modo enxuto de organização, "a responsabilidade do
desemprego (...) sell colocada mais do que antes nos ombros do poder público"

(MONOPÓLIO..., 2004, p. 05).
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É importante observar que apesar das vantagens que a empresa procura, essa
nova forma de gestão adotada traz conseqüências graves no ambiente social e organizacional
como o desemprego, a precarização das relações de trabalho, a cobr an ça cada vez maior da
qualificação do trabalhador entre outras. (TOLFO et al, 2003). Essas conseqüências, segue
Tolfo et al (2003), geram ansiedade e pressão no trabalhador, afetando assim, sua vida social

e psicológica. De um lado estão os trabalhadores e de outro as empresas. Os trabalhadores
construindo a sua subjetividade, sem enxergar ou não querendo ver sua própria realidade,
sujeitando-se a condições precárias de trabalho em nome de uma racionalidade econômica
defendida pelas empresas como a única saída para a sobrevivência no mercado.
Diante desta realidade, segundo Tolfo et al (2003), termos como downsizing,
reengenharia e reestruturação passaram a fazer parte do vocabulário e da realidade das
organizações. As conseqüências imediatas, se refletem no dia-a-dia das pessoas, já que

empresas estatais vendidas perdem imediatamente o seu caráter politico-social. Sendo assim,
só um monte as move: o lucro. Para isso dispensam funcionários, aumentam tarifas e

constroem monopólios privados, cognominados de economia de mercado. Tudo isso sob os
olhares complacentes do governo, que defende tal reestruturação como exigência de novos
tempos.

2.2 0 processo de privatização no Brasil
0 Brasil começou a dar inicio as reformas de estado juntamente com a crise
econômica que chegou ao auge nos anos 90 e com um cenário hiperinflaciondrio. A partir de

então, a Reforma do Estado tornou-se essencial para o ajuste fiscal, a privatização e a abertura
de mercado.
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Neste momento, segundo Espíndola (2002), o pais passou por urn grande
desafio: a articulação de um novo modelo de desenvolvimento que pudesse beneficiar a
sociedade e fortalecer o Estado em sua ação reguladora, na economia de mercado e na
prestação de serviços. Essas novas tendências necessitavam de um estado mais democrático e
com menos envolvimento no setor produtivo, passando a Regulador para controlar os gastos
públicos. Com isso o estado brasileiro, comenta Espíndola (2002), buscou redefinir sua
função, determinando a importância de seu papel de regularnentador das atividades privadas,
a fun de evitar os excessos de intervenção, bem como sua retirada do setor produtivo. 0
processo de redefinição do papel regulador do Estado envolve um esforço direcionado
desregulamentação dos setores nas quais o estado veio a assumir atividades produtivas que,
não lhe são próprias, mas necessárias para promover o desenvolvimento, objetivando que os
serviços realizados pela iniciativa privada sejam feitos com maior eficiência (ESPÍNDOLA,
2002).

2.2.1 0 inicio da privatização no Brasil

A idéia de privatização na economia brasileira, não data dos governos atuais.
Seu primeiro passo remonta ao inicio da década de 80 ou mesmo antes, a 1974, quando a
partir de um artigo de Eugenio Gudin, "conhecido liberal" e ex-ministro da fazenda, que
criticava o controle do capitalismo brasileiro pelo Estado, a comunidade empresarial
organizou diversos protestos públicos, que ficaram conhecidos como Campanha contra a
Estatização (MONOPÓLIO..., 2004). Tal manifestação, segundo Monopólio.. .(2004),
provavelmente refletia menos uma discordância antes silenciada pelo regime politico
autoritário que, com o então presidente General Geisel, passava pelo inicio de um processo de
distensão, e mais uma resposta a medidas de ajuste econômico implementadas pelo governo,
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entre elas o aumento dos preços do petróleo, tendo em vista a recessão internacional, com
perspectivas de desaceleração do crescimento.
Durante o governo Figueiredo (1980-1984), foram fixadas as primeiras normas
para a transferência, transformações e desativação de empresas controladas pelo governo
federal. No seu governo, segundo Schneider (1991), apenas dezessete empresas foram
privatizadas. 0 insucesso do programa de privatização, do governo Figueiredo deu-se por
falta do comprometimento politico (SCHNEIDER, 1991). 0 objetivo da época era o de
controlar a expansão das empresas estatais e não reformar o estado.
Segundo Paiva (1994, p. 104):

A privatização que se iniciou nos anos 80 visava retomar h. iniciativa privada, as
empresas que passaram para as mios do Estado, em setores tio distintos como
hotelaria, têxteis, papel e celulose, processamento de dados, etc.

No período entre 1985 e 1989, já no governo Sarney, o principal fator para
promover a privatização, adveio de funcionários do escaldo intermediário do próprio governo,
que estavam preocupados em racionalizar o estado desenvolvimentista (SCNHEIDER, 1991).
Durante o seu governo foi criado o Programa Federal de Desestatização, no
intuito de ampliar o processo de privatização nacional. Mas com falta de apoio politico o
governo não conseguiu alcançar seus objetivos. Apesar da oposição a privatização e ao
governo, 16 privatizações foram realizadas entre 1990 e 1992, avaliadas em US$549 milhões
(RODRIGUES; CARRIERI; LUZ, 2003).
Para Espíndola (2003), com o passar dos anos, a campanha a favor da
privatização ganha apoio de uma massa significativa. Os investidores, segue o autor, passam a

ver a privatização como uma oportunidade de negócio compatível.
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A eleição de Collor para a Presidência da República, em dezembro de 1989,
representa a exclusão de algumas forças políticas que deram suporte à transição do regime
militar para o governo civil, entre elas as que discordavam do esgotamento fisico e
institucional do padrão de acumulação nacional-desenvolvimentista (DINIZ apud
MONOPÓLIO..., 2004), na qual as empresas estatais desempenhavam papel preponderante. A
nova estratégia produtiva passou a incluir, além da ampla abertura à participação dos grupos
transacionais, o repasse ao setor privado, através de contratos de privatização ou de concessão
de serviços de utilidade pública (entre estes o de telecomunicações) de parte do patrimônio
construido durante as décadas anteriores (MONOPÓLIO..., 2004). Mas para isto, segue o
autor, era necessário aguardar a revisão da Constituição Federal, prevista para após cinco anos
de sua promulgação.
Essa estratégia, segundo Monopólio. ..(2004), é percebida com clareza pelo
movimento sindical da época contra a quebra do monopólio estatal nas telecomunicações.
impacto maior se dá, em agosto de 1995, quando se intensifica a preparação para a
privatização das empresas de telecomunicações com

o enxugamento da estrutura

organizacional. Para o autor, este é o período de "desmonte" da empresa, identificado como
"um caos":

(...) o governo quando vai privatizar a empresa, antes enxuga a folha de pagamento
para ficar mais convidativa para os novos donos, (...) bem enxuta. Ai os novos donos
quando entram (...) demitem as pessoas que têm altos salários porque eles querem
botar gente nova, ganhando menos. (Entrevistada do Depto Jurídico da Telerj, apud
MONOPÓLIO..., 2003, p. 12).

Isso demonstra que não é a tecnologia a maior responsável pela diminuição dos
postos de trabalho. Enfatiza-se além do rebaixamento salarial, a mudança de cultura da
empresa e, sobretudo a ausência de uma política de emprego, definida pelo governo,
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estimulando as empresas a procederem preferencialmente a ajustes

internos e externos

prejudicando o indivíduo dentro da organização.
Com o impeachment do presidente Collor, inicia-se o governo Itamar Franco.
Embora pessoalmente contrário as privatizações, segundo Do monopólio... (2004), o novo
Presidente dá continuidade as mesmas com significativas alterações.
No governo Fernando Henrique Cardoso,

o

Programa Nacional de

Desestatização (PND) foi indicado como um dos principais instrumentos de reforma de

estado. Neste período, os serviços públicos foram sendo transferidos ao setor privado, o que
representa aos olhos do PND uma melhoria da qualidade dos serviços públicos através de
investimentos propostos. Segundo Espíndola (2003), em meio a um quadro politico
conturbado e diante da insuficiência de políticas necessárias à agilização das reformas
estruturais, o PND firmou-se como mecanismo de redução da divida pública e como peça
fundamental no redimensionamento da

participação

do estado no processo de

desenvolvimento econômico.

No entanto, apesar de a economia brasileira no primeiro mandato de FHC ter
apresentado, na média anual, resultados positivos, como demonstra o Monopólio... (2004),
como queda da inflação (8,2%), expansão do PIB (2,7%) ainda que tímida, e crescimento da
taxa de investimentos (17,1% do PIB, a preços de 1980), outros indicadores, contudo,
apontam para o aprofundamento de situações desfavoráveis como: elevação do déficit
comercial (US$ 5,9 bilhões, apesar do aumento das exportações, mas estando a economia em
expansão e a taxa de cambio valorizada), déficit em conta corrente de 3,6% do PIB (que
disparou a partir de 1995, com a elevação das taxas de juros e a mudança na política cambial
com desvalorização do real) e déficit público de 5,2% do PIB. De acordo com o Monopólio...
(2004), os grandes déficits fiscais e em conta corrente tiveram um papel importante no sentido
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de ampliar e acelerar o programa de privatização. Também contribuíram para disciplinar o
uso das receitas, que passou a concentrar-se em abater a divida pública, e não aumentar os
gastos.
Segundo Ferreira e Alvim (2001), o governo FHC tinha como principais
instrumentos A abertura comercial e financeira. E com toda essa abertura, ele inicia a
privatização em seu governo com a venda da PETROBRAS, ELETROSUL e uma parte do
sistema TELEBRÁS. 0 governo Cardoso empreendeu a privatização de uma maneira mais
planejada e sistemática, e entre 1990 e 1998 conseguiu transferir US$85 bilhões A iniciativa
privada (RODRIGUES, CARRIERI, LUZ, 2003). Segundo os autores, a privatização do
Estado caiu de 24% em 1994 para 17% em 1998 e a participação da iniciativa privada
brasileira declinou de 44% para 39% no mesmo período.
Assim, segundo Monopólio.. .(2004), os recursos advindos da venda das estatais
foram em grande parte destinados a abater a divida pública, afastando-se um dos principais
argumentos em defesa das privatizações, qual seja, deixar A iniciativa privada as atividades de
que fosse capaz de desempenhar, ficando o Estado livre para concentrar seus esforços nas
Areas em que a ação governamental é vital para atingir metas nacionais prioritárias, tais como
educação, saúde, segurança e a regulação social. Para o autor o redirecionamento dos recursos
obtidos com as privatizações, desviando-os do objetivo inicial de financiamento de ações que
contribuíssem para resgatar a divida social, constitui, aliás, um dos grandes questionamentos
das organizações e dos trabalhadores a desestatização.
A vendas das empresas, como a PETROBRAS, ELETROSUL e uma parte da
TELEBRAS, no governo FHC, de acordo com Biondi (1999), serviria na verdade para atrair
dólares, reduzindo a divida do Brasil com o resto do mundo e "salvando" o real. E o dinheiro
arrecadado serviria ainda, para reduzir a divida interna do pais. Para Biondi (1999) aconteceu
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o contrário, o governo "engoliu" dividas e a privatização acabou por aumentar a divida
interna. Ao mesmo tempo, as empresas multinacionais ou brasileiras que "compraram" as
estatais não usaram capital próprio tomando empréstimos 1 á fora para fechar os negócios
(BIONDI, 1999). Isso tudo demonstra a aceleração das privatizações no governo FHC.
Na concepção de Biondi (1999), tudo isso criou a convicção de que o processo
de privatização no Brasil está cheio de aberrações. 0 autor coloca que, "não foi feito para
beneficiar o consumidor, a população e sim levando em conta os interesses - e a busca de
grandes lucros - dos grupos que compraram as estatais, sejam eles brasileiros ou
multinacionais" (1999, p. 06).
Posteriormente, de acordo com Monopólio.. .(2004), o governo vem a justificar
sua participação no financiamento dos grupos privados para a compra das estatais (através do
parcelamento da venda ou através do BNDES) por se tratar, no caso, da privatização de
empresas de grande porte, que exigem dos compradores recursos financeiros muito mais
elevados, e em um quadro de "risco Brasil" limitante à captação de empréstimos nos
mercados externos. Por outro lado, segue o autor (artigo da internet), com a crise asiática e a

conseqüente perda expressiva de reservas externas do Brasil, a perspectiva de entrada de
valores significativos com as privatizações transformou-as em "ponte para a estabilidade",
dando ao governo mais algum tempo para resolver os déficits em conta corrente e fiscal, antes
que se exaurissem os recursos extraordinários provenientes da privatização.
Para comprovar cada vez mais esse movimento politico, a Emenda
Constitucional 8, aprovada em 15 de agosto de 1995, segundo o Monopólio... (2004), quebra

o monopólio estatal na operação dos serviços das empresas de telecomunicações, exigindo
que o Poder Executivo submeta ao Congresso Nacional uma proposta de reformulação do

Código Brasileiro de Telecomunicações, incluindo a possibilidade de privatização do setor.
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Para agilizar o processo de privatização, segue o contexto, Sérgio Motta - Ministro das
Telecomunicações - envia ao Congresso a chamada Lei Minima (LEI 9.295, de 19 de julho de
1996), pela qual se abria de imediato ao capital privado o serviço celular. Com isso o

Ministério iniciou um contexto de implementação de mudanças fundamentais à via da
privatização das empresas de telecomunicações.

Com todas as transformações no ambiente do trabalhador em virtude dessa nova
forma de gestão, quem ganha são as grandes instituições privadas que são centralizadoras e
autoritárias, não levando em consideração a organização de trabalhadores e comunidades.

Segundo Ferreira e Alvim (2001), neste sistema ditadorial, dito de livre empresa, prevalece
apenas um único interesse: o lucro que por sua vez gera poder.
Assim sendo, a maioria da população perde, pois, segundo o mesmo autor, a
conseqüência imediata deste paper economy é o desemprego, seguido do avanço da economia

informal. De acordo com Ferreira e Alvim (2001), hoje, no mundo, quase um terço da
população já está desempregada, ou seja, de cada três pessoas, uma procura trabalho.

2.3 A privatização nas organizações: a demissão como resposta

A privatização tem contribuído para uma série de inseguranças no mercado de
trabalho, no emprego, nas relações de trabalho e na própria significação do mesmo
(MATTOSO, apud TOLFO et al, 2003). Uma conseqüência imediata dessa política
privacional é o processo de enxugamento de pessoal, resultando na demissão de uma massa

significativa de trabalhadores.
Diante deste contexto, aonde as empresas buscam um resultado mais positivo,
elas acabam por enfrentar problemas em sua atmosfera organizacional. De acordo com Caldas
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(2000), as demissões podem apontar cinco grupos principais de efeitos: ambiente de trabalho,
eficiência interna, eficiência organizacional, relações de trabalho e imagem externa.
Na visão de Caldas (2000), o ambiente de trabalho pode ser altamente afetado
pelo processo de demissão, pois ocorre uma perda significativa de lideranças e interações
pessoais que se desenvolvem com o tempo o que reduz ou praticamente elimina o trabalho em
equipe. 0 clima organizacional, segue o autor, é afetado por um aumento no nível de conflitos
e política interna. Antes e durante os cortes, a expectativa e a incerteza parecem sempre

provocar uma forte tensão psicológica e frustração. Toda essa tensão pode resultar em menor
auto-estima, menor motivação e satisfação, assim como menor comprometimento com a
organização, levando a absenteísmo, acidentes, doenças, perda de produtividade, estresse,
conflitos, depressão, perda de prazos, queda da qualidade e insatisfação dos clientes
(CALDAS, 2000).
A perda de indivíduos na empresa de forma repentina e traumática tem impacto
severo no ambiente interno da empresa. Em função do corte de pessoal, a eficiência
organizacional diminui, pois a empresa fica mais presa e burocrática. De acordo com Caldas
(2000), pesquisas indicam que essas perdas tendem a diminuir o espirito empreendedor da
organização. As pessoas acabam ficando tensas e inseguras aumentando assim o formalismo e
dificultando a comunicação interna da empresa.
Essa crise de comunicação aliada aos cortes provoca um dos fatores mais
prezados pelas empresas: o controle. As empresas querem que seus empregados assumam
mais responsabilidades, mais riscos, enfoquem qualidade a todo o momento e tomem decisões
mais rapidamente. No entanto, esses cortes impostos pela alta administração parecem ser a
forma mais eficaz de se obter justamente o contrário.
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Uma conseqüência natural da perda de eficiência interna da empresa, segundo
Caldas (2000), é a queda de sua eficácia, ou seja, quanto que seus resultados finais são ou não
o que se espera que sejam. 0 processo de demissão afeta diretamente o desempenho

organizacional e em parte até o individual. Isso ocasiona uma perda na qualidade dos produtos
e serviços, uma queda na produtividade e no desempenho resultando assim numa eficácia
global negativa.

Não são poucas as indicações de que as relações de trabalho também acabam se
agravando em função dos cortes de pessoal. Essas mudanças no contexto de trabalho atingem
proporcionalmente a saúde do trabalhador tanto fisica quanto mental o que pode levar a
ocorrer acidentes de trabalho e aumentar o nível de reclamações trabalhistas. As mudanças no
sentido de se desvincular o emprego são dificeis para os sujeitos. Ocasionando assim, uma
deterioração das relações trabalhistas.
A forma pela qual são feitos os cortes na organização que passa pelo processo de

privatização costumam ser critica na imagem que a organização projeta interna e
externamente. Quando os demitidos são tratados sem consideração e dignidade a imagem
institucional da empresa é ferida levando a efeitos variados como queda de vendas ou
dificuldades de atração de novos empregados. Assim, os prejuízos à imagem externa podem

não só refletir nas relações com a comunidade, clientes, parceiros como também com novos
empregados.
0 processo privacional gera conseqüências imediatas ao indivíduo e a
organização. E para amenizar um pouco esse impacto as empresas lançam alternativas. 0
trabalhador pode ser recolocado dentro da empresa, para uma outra Lea, pode ser remanejado
de lugar e se caso a empresa dispor ele pode aderir ao plano de demissão incentivada
(CALDAS, 2000). 0 Plano de Demissão Incentivada (PDI), de acordo com o Plano.. .(2004), é
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um procedimento integrante da política de recursos Humanos de empresas para otimizar seu
quadro de pessoal, baseado na adesão espontânea do empregado, estimulada pela concessão
de incentivos financeiros assistenciais. Esse ajustamento racional procura atender as
transformações e as mudanças organizacionais da empresa. Dentro deste espirito, o programa
estabelece, tomando por base a ordem crescente dos valores de salários as seguintes
prioridades de desligamento (PLANO. ..,2004):
1. Empregados cujas condições fisicas impedem o pleno desempenho de suas tarefas
e que já estejam identificados pelo serviço médico da empresa;
2. Empregados ocupantes de cargos cujas atribuições implicam em mudanças
tecnológicas, dimensionamento e otimização de mão-de-obra;
3. Empregados ocupantes de cargos que serão objeto de reestruturação quanto
divisão de trabalho e de revisão na aplicação de mão-de-obra;
4. Demais empregados com interesse de se desligar da empresa.
Segundo o Plano. ..(2004), os desligamentos serão efetuados por interesse
exclusivos da empresa, sem justa causa, cabendo a ela definir quais empregados e quando
deverão ocorrer, não podendo ultrapassar os limites fisicos (quantitativo de pessoal) e/ou
financeiros previstos para o programa.
Na verdade o PDI abre uma oportunidade para que a empresa possa conduzir um
processo de adequação de sua força de trabalho, tanto pela redução de postos de trabalho,
afetado por transformações tecnológicas e de mercado, quanto, ao mesmo tempo, pela
possibilidade de renovação de pessoal em novas areas de desafio, mediante o preenchimento
de parte das vagas abertas em decorrência do programa (PLANO..., 2004).
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Sabe-se que, em certo caos, desligar-se da empresa é uma decisão dificil de ser
tomada não só por aspectos econômicos, mas também por objetivos. Porém, o grande
problema é que, com o passar do tempo, a realidade pode vir a adquirir contornos
completamente diferentes dos atuais, principalmente em razão das mudanças no mercado.
Assim, diante dessa perspectiva, o PDI hoje, pode ser um meio economicamente viável e
socialmente aceitável de efetuar a transição de uma realidade para outra.
A opção de desligar-se, de acordo com o Plano.. .(2004), cria oportunidades para
que a empresa e o empregado possam ser beneficiados. Para alguns pode ser à saída de uma
situação de desmotivação, de falta de perspectiva de carreira, de reconhecimento, para outros
pode ser uma mudança de rumo profissional ou de qualidade de vida. Pode representar
também a oportunidade de uma aposentadoria em incineres condições, enquanto que para
outros, pode ser a chance de iniciar um empreendimento próprio, para o qual tinham boas
idéias, mas faltava capital. No entanto, para muitos, segundo Tolfo et al (2003), este
procedimento é a perda do sentido da vida, é uma sensação de vazio e de abandono, é se

deparar com o fim de tantos anos de dedicação e se vê a beira do desemprego. Esse extremo,
que é a maioria, segundo Tolfo et al (2003) sic, os que foram atingidos nas suas finanças por

não conseguirem um novo emprego, porque os rendimentos do plano de demissão incentivada
não permitem o mesmo ganho mensal ou até mesmo foram esgotados rapidamente. Numa
pesquisa realizada por Tolfo et al (2003, p. 12), o impacto deste plano é refletido nas falas de
algumas pessoas que vivenciaram de perto todo esse processo:

A renda caiu, fiquei muito tempo sem trabalhar e a esposa me abandonou (dem 14).

Mudou. Os recursos do PDI foram aplicados e propiciam renda extra. A minha
empresa propicia renda mensal. (dem19).
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Percebe-se claramente que mesmo com os beneficios fornecidos pela empresa as
pessoas sofreram diante de todo o processo de reestruturação. E muitos apesar de
conseguirem novas oportunidades, sentiram afinco o sentimento da perda do emprego. Desta
forma, neste trabalho, deu-se ênfase a privatização voltada para o desemprego.

2.4 Privatização: a perda do emprego
A preocupação com as conseqüências do desemprego não é nova. A pesquisa
sobre as conseqüências da perda de emprego 6, na verdade, um interesse quase antigo quanto
aquele associado ao trabalho de forma geral e, mais especificadamente, ao trabalho no sistema
capitalista. Com toda essa preocupação é que se analisará nesta seção do trabalho a
privatização como uma nova forma de gestão que pode culminar no desemprego.
0 trabalho é considerado como expressão da atividade que transforma o homem
e a realidade, por outro lado também implica em dor, sofrimento, tortura, alienação e
exclusão. Segundo Marx (1987, p. 202), "o trabalho é um processo de que participam o
homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula
e controla seu intercâmbio material com a natureza". Assim, fica claro que o trabalho exerce
um papel na construção da identidade de sujeitos e atinge proporcionalmente a saúde dos
trabalhadores. 0 impacto da perda do emprego no indivíduo pode levar as pessoas a enxergar
o ser humano como mera vitima das organizações e de sua manipulação (CALDAS, 2000).
Na visão de Caldas (2000), a idéia de um ser humano complexo e ambivalente
torna dificil aceitar que as pessoas sejam apenas seres indefesos ás circunstâncias externas. 0
autor coloca que mesmo a dependência em relação ao mundo de organizações seja maior do
que seria saudável, parece exagerada a noção do indivíduo-vítima, inteiramente à mercê de
organizações inescrupulosas ou descuidadas, sucumbindo a sua sedução e depois dispensado
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como entulho. Não ha dúvida, segue Caldas (2000), de que a sedução existe, mas só há

sedutor onde existe um seduzido, alguém que de uma forma ou de outra seja conveniente. Isto
6, se manipulação e dependência de fato ocorrem, é também verdade que muitas vezes o
indivíduo aceita estado de coisas, construindo significados que o justifiquem e dêem sentido a
sua existência; no fim o ser humano acha mais confortável submeter-se ao domínio externo,
especialmente ao desígnio organizacional.
Nesse sentindo, segundo Caldas (2000), "trabalho" e "emprego" adquirem para o
indivíduo significados diferentes do que a principio poderiam ter.

A

medida que diferentes

indivíduos podem dar diferentes significados ao emprego, a forma pela qual a perda de
emprego os afeta é também distinta e particular. Para uma pessoa, por exemplo, o emprego
pode ser visto de maneira formal e impessoal: para Caldas (2000), o indivíduo não põe nessa
dimensão de sua vida um peso tão fundamental, e outras esferas da vida social são igualmente
importantes para defini-la como ser humano e como cidadão. Já para outra pessoa pode ter um
vinculo tão forte com seu emprego ou com sua profissão que é diflcil distinguir o ser humano
de seu papel social, cargo ou ocupação. De acordo com Caldas (2000), o seu espaço social e
profissional tornam-se, neste tipo de situação, uma só extensão do indivíduo. Sendo assim, os
efeitos da perda do emprego, tanto fisico como mentalmente são os mais variados.
Em nossa sociedade, as pessoas precisam de empregos (BRIDGES, 1995). Um
emprego, de acordo com o autor, "ajuda as pessoas a dizer a si mesmas e aos outros quem elas

são" (1995, p. 124). Nas sociedades aldeãs e tribais do passado, a identidade era estabelecida
pelo nascimento. Poderia ser elevada ou rebaixada um pouco pelas atividades subseqüentes,
mas para a maioria das pessoas quem você é costuma ser uma dádiva.
Para Bridges (1995) ninguém pode dizer, quando nascemos, quem seremos em
nossa fluida sociedade. Para ele as pessoas tecem identidades próprias a partir dos amigos que

32

têm, da vida familiar que criam, das suas atividades, das escolas e igrejas que freqüentam e
dos empregos que têm. Principalmente dos empregos, pois o trabalho proporciona uma rede
de relações. Sejam os colegas de trabalho ou não são os melhores amigos, para Bridges

(1995), o emprego é para a maioria das pessoas o contexto social permanente em que levam a
vida. Sao as pequenas tribos, os minúsculos vilarejos. No entanto, se um indivíduo perde seu
emprego, todas essas pessoas desaparecem. A vida parece mais insípida, mais tênue. Pessoas
sem empregos, comenta Bridges (1995), sentem-se sozinhas.

0 emprego tem uma estrutura de tempo, e sem ele a vida pode parecer tão
enorme e vazia quanto o espaço exterior. Com ele, segundo Bridges (1995), a pessoa tem
fronteiras claras: ele chega ao emprego as 8 horas e sai as 5 horas. Tira 45 minutos para o

almoço. 0 telefone toca e ele precisa atendê-lo até o quarto toque ou a chamada será
transferida para a secretária eletrônica. A correspondência chega logo depois do almoço e o
malote é recolhido as 3:15 h. Ha oito feriados por ano e três semanas de férias no verão. 0
emprego, para o autor, estabelece um padrão para os dias, as semanas e os anos da vida das
pessoas. Ele faz da vida, um negócio confuso na melhor das hipóteses, mais previsível. Sem
um emprego, diz Bridges (1995), o tempo se arrasta interminavelmente.

De todos os efeitos da perda de emprego no indivíduo, os mais citados
costumam ser de ordem emocional

e psicológica. A perda de emprego pode ser

emocionalmente violenta para muitas pessoas. Pode fazer com que as pessoas

fiquem

paralisadas pela depressão, o que acaba diminuindo o ritmo da procura de uma nova

colocação. Os indivíduos se tornam inseguros em relação a si mesmos, em seus papéis
familiares ou profissionais. Portanto, é muito freqüente que o desligamento provoque perda

visível de autoconfiança. Segundo Caldas (2000, p. 203), desde o primeiro contato com o
indivíduo dessa situação, percebe-se "o trauma, o sentimento de perda, desânimo e sentimento
de inutilidade que acompanha o desligamento".
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Diante desse contexto, o trabalhador faz um paralelo do tempo de dedicação e
apoio dispensado por tantos anos a organização e o desemprego a sua volta. Essas incertezas

desestimulam o indivíduo a dedicar-se ao trabalho, pois este é o principal vinculo do homem
moderno com a realidade. Sendo assim, os problemas começam a surgir. Se deparar com o
desemprego não é uma tarefa fácil para o ser humano. 0 sofrimento e o medo provenientes de
um processo de mudança perverso é plenamente identificável.
Sucintamente, de acordo com Tolfo et al (2003), os efeitos emocionais e

psicológicos podem ser descritos como aqueles vivenciados pelo sujeito frente ao processo de
enxugamento que se caracterizam pela ambivalência entre o medo e o alivio. Primeiro, o
medo de estar na lista de dispensa, que é usualmente seguido pelo alivio por não encontrar seu
nome e pela culpa de se sentir feliz sendo que colegas foram despedidos e concomitantes a

insegurança de estar no próximo rol.
Como decorrência aparecem mudanças no comportamento como absenteísmo,
impontualidade, formalismo, rigidez no trabalho, queda do desempenho e da produtividade
individual. Sendo o trabalho traço estruturador da identidade do indivíduo, aquele
impossibilitado de estar no mercado de trabalho enfrenta grave sentimento de derrota, que se
transforma em vergonha individual. Segundo Forrester (apud TOLFO et al, 2003, p. 12),
sente-se "dono falido do seu próprio destino". Nesta linha, segundo Caldas (2000), pode-se

afirmar que uma organização é vista como uma fonte de amor, afeto e proteção, mas por
outro, é sempre uma origem de medo, pela angustia que causa no indivíduo de perder tudo o
que o deixa feliz e seguro. Nesse tipo de relação indivíduo-organização, a demissão pode ser
extremamente traumática, pois significa a expulsão simbólica da entidade nutriente e
protetora, e a perda do referencial familiar. Isso é explicitado na fala de um gerente
remanescente, citado por Henkoff (apud CALDAS, 2000, p. 232):
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De repente, teu mundo inteiro vira de cabeça para baixo. É como morte. 0 que
morre é aquilo que tomava conta de voce.

A noção de perda ou vazio, segue Caldas (2000), associada ao desemprego é

expressa em termos mais elementares e profundos, dando a idéia de perda ou da dissolução da
identidade. Freud (apud CALDAS, 2000, p. 237), chegou a defender a importância da
identidade do ser humano, ao afirmar que o trabalho é o vinculo mais forte do indivíduo
realidade:

Nenhuma outra técnica de condução da vida liga tio firmemente o indivíduo
realidade do que a ênfase no trabalho; porque seu trabalho ao menos lhe di um lugar
seguro em uma parcela da realidade, na comunidade humana.

Para Caldas (2000) é dentro desta referencia que autores dessa corrente
defendem que, quando uma pessoa é traumática e despida de seu papel organizacional,
significados elementares de sua psique - como sua noção de identidade - podem ser
drasticamente afetados: quanto mais centrais forem os atributos que a pessoa perceba estar
perdendo, maior o impacto sentido.
Não 6, portanto, incomum, a desvalorização do desempregado, tanto pelos com
quem ele convive quanto por ele mesmo, que se percebe desqualificado e incapaz, levando,
por vezes, h. desestruturação psíquica e h. destruição de laços afetivos e familiares. Esses
problemas, de acordo com Neri (1993), as percepções do adulto sobre seu eu, desempenham
um papel central em suas posturas em face de mudanças repentinas.
Para a maioria das pessoas, em suma, o emprego é a fonte principal de
significados e ordem em suas vidas. Não 6 de se admirar que perder um emprego seja tão
devastador psicologicamente (BRIDGES, 1995). É por este motivo que o próximo capitulo
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vai descrever o impacto austero que este contexto gera na qualidade de vida do ser humano
afetando sua saúde fisica, emocional, econômica, familiar e social.

2.5 Qualidade de vida
0 ser humano é um ser complexo e dotado de emoções. Segundo Cury (2002), a
emoção é um dos grandes enigmas da inteligência. A matemática da emoção não obedece aos
princípios da inteligência lógica. Podem ser ricos financeiramente, mas miseráveis

emocionalmente.
Cury (2002) da um exemplo desta situação: muitos homens são competentes
profissionalmente. Tornam-se milionários, constroem palácios e imponentes jardins, têm
excelente sucesso financeiro, mas não conseguem expandir sua tranqüilidade e prazer de
viver. Todavia, quem admira seus palácios e tem tempo para contemplar a beleza das flores
dos seus jardins são seus empregados mais simples. Então, diz a autora, quem é rico?
Para Cury (2002), a alma humana é um pequeno e infinito mundo. Pequeno,
porque cabe dentro de cada ser humano, mesmo de uma criança abandonada pelas ruas.
Infinito, porque é insondável em sua plenitude. Diariamente o indivíduo pode pensar, refletir,
raciocinar, sentir solidão, medo, ansiedade, alegria, tranqüilidade e não se tem consciência de
como isso é complexo. Explorar e cuidar carinhosamente desse pequeno e infinito mundo é
uma grande responsabilidade.
De acordo com a autora, ninguém come alimento estragado, vencido,
contaminado ou com embalagem destruída. Prioriza-se pela qualidade do que é ingerido e dos
produtos e serviços que são produzidos. Mas na verdade os seres humanos são péssimos para
cuidar da sua qualidade de vida emocional e intelectual. Eles não sabem proteger sua emoção
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e gerenciar seus pensamentos para serem alegres, lúcidos. 0 resultado, segue a autora, é que
muitas pessoas, apesar de serem livres por fora, são escravas por dentro.
Diante deste obstáculo, onde o indivíduo não está conseguindo gerenciar a sua
qualidade de vida, é que diferentes campos de conhecimento têm, nos últimos anos, se
preocupado com indicadores mais subjetivos como a busca da satisfação no trabalho, a

importância da saúde mental e a necessidade de garanti-la no ambiente de trabalho
(SAMPAIO, 1999).
A Organização Mundial da Saúde (PROMOÇA0..., 2004), definiu a qualidade
de vida englobando cinco dimensões:
a) Saúde fisica;
b) Saúde psicológica;
c) Nível de independência;

d) Relações sociais;
e) Meio ambiente.

0 desenvolvimento da Medicina, segundo Sampaio (1999), por sua vez, tem
influenciado consideravelmente os indicadores de qualidade de saúde e, portanto, da vida,
desde que a OMS definiu a saúde como condição fisica, psicológica e social, alguns indices
além dos tradicionais, foram levados em consideração para considerar uma pessoa ou uma

situação saudável. Desta forma, cientistas e outros profissionais passaram a se interessar não
apenas em promover bens econômicos, mas também avaliar o impacto desses bens sobre a
maneira pela qual elas levam as suas vidas.
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Mas para melhor entender esse contexto é preciso saber realmente o que é a
qualidade de vida. 0 termo qualidade de vida é considerado por diversos autores como urn
conceito abstrato, dificil de operacionalizar. 0 termo qualidade, segundo Sampaio (1999),
refere-se a certos atributos ou características considerados indicadores de superioridade em
relação a determinado assunto. 0 termo "vida", por sua vez, que só pode ser entendido numa
perspectiva bem contextualizada, é definido como uma categoria que, entre outras coisas,
incluem saúde, relações familiares satisfatórias, condições financeiras estiveis, entre outros.
Segundo Sampaio (1999), o termo qualidade de vida equivale a "bem-estar" no
domínio psicológico. Para ele, apesar da dificuldade com a qual se depara ao definir a
expressão, não é fácil concluir que qualidade de vida não é sinônimo de qualidade do

ambiente, de quantidade de bens materiais e nem de saúde fisica. Distingue-se, também de
satisfação ou felicidade e não se reduz a condições externas de vida ou responsabilidade

pessoal. Não se pode transformá-la em uma questão interna ou externa, mas tem-se de admitir
que é impossível separar o indivíduo de sua interação com o meio. Desta forma, para este
autor, a qualidade de vida diz "respeito justamente à maneira pela qual o indivíduo interage
(com sua individualidade ou subjetividade) com o mundo externo, portanto à maneira como o
sujeito é influenciado e como influencia" (p. 85). Logo, o acesso a uma "vida com qualidade"
é determinado por uma relação de equilíbrio entre forças internas e externas.
A qualidade de vida é mais do que estar bem de saúde. Segundo Shibuya (2003),
é um conjunto de atitudes que faz você estar bem em todas as esferas da vida. Praticar

exercícios fisicos, ter uma alimentação saudável, cultivar a espiritualidade e ter bons
relacionamentos, diz a autora, são algumas coisas que propiciam mais qualidade ao indivíduo.
Já para Aguiar (1996), a qualidade de vida pode ser definida como uma
percepção subjetiva do indivíduo com relação a sua vida, amplamente influenciada por fatores
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sociais, culturais, éticos e pelo estilo de vida. Segundo este autor, especificadamente em
relação ao contexto laboral, a análise da qualidade de vida deve ser abrangente, levando em
consideração a satisfação com o trabalho, a garantia de saúde, de segurança fisica e mental, a
remuneração, a possibilidade de ascensão profissional, e o relacionamento com os colegas de

trabalho e com a chefia. Portanto, pode-se dizer que, a Qualidade de vida é uma definição
complexa que varia entre os diversos estudiosos.
Atualmente a qualidade de vida tem se apresentado como um conceito que
representa mudanças sociais, políticas e ideológicas. Tem-se percebido que o crescimento da
riqueza econômica em países desenvolvidos não produz, automaticamente, bem estar da
população; em muitos países, na verdade, o desenvolvimento econômico tem tido, como
contrapartida, a submissão de pessoas a regimes de trabalho desumanos, a condições

degradantes de trabalho ou a salários indignos, que não oferecem oportunidade para uma vida
saudável.

Conciliar trabalho e vida pessoal ainda são um dos maiores desafios das pessoas,
em face as muitas exigências do mundo moderno. Dividido entre obrigações e vida pessoal,
muito dos profissionais se ressentem de não ter tempo para a família, lazer e saúde e se
"apavoram" quando começam a perceber e sentir sinais de estresse em seu corpo, decorrente
da agitação, pressões, cobranças, etc. De acordo com Shibuya (2003), o medo da demissão e
as pressões de chefes e superiores, podem gerar no indivíduo um quadro de esgotamento
fisico e mental, sendo assim, a partir deste momento começa o sofrimento.

Segundo Dejours (1988), o sofrimento do trabalhador tem inicio quando este não
consegue mudar seu ritmo de trabalho, quando o uso de seu potencial intelectual e afetivo e a
relação com a organização apresentam-se bloqueados. Quando o trabalhador faz de tudo para
enfrentar as opressões da empresa, quando ele usa o máximo de sua capacidade intelectual,
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psicoafetiva, de aprendizagem e adaptação e a situação continua a mesma ou tende a piorar e

ele se vê impossibilitado de mudar tal realidade, pois a insatisfação torna-se impossível de ser
revertida (DEJOURS, 1988).
De acordo com Xavier (2003) a insatisfação é a grande causadora de problemas
no trabalho e na vida particular do homem moderno. Ela desestrutura o indivíduo afetando sua
qualidade de vida tanto pessoal quanto profissional. 0 indivíduo precisa se sentir feliz para
oferecer bons resultados no trabalho. Para isso ele precisa estar saudável, bem alimentado e
com um horário de trabalho flexível para cuidar de sua vida e da família (SILVÉRIO, 2003)
0 estado de insatisfação com a vida advém de situações extremas não esperadas.

Como é o caso do ser humano que dedica anos de sua vida para o trabalho e mediante a uma
situação se vê a "beira" do desemprego. Com isso a insatisfação, a depressão e a ansiedade se

agravam tornando o indivíduo infeliz, gerando insegurança, nervosismo e perda de
estabilidade emocional (GABRIEL apud DEBETIR, 1999).
Esses sinais de conflito emocional são demonstrados no quadro abaixo:
Sinais de conflito emocional

Sinais psicossomáticos

Asma - artrite - dores nas costas — tensão dores de cabeça - úlceras estomacais - dor
abdominal - câncer - doença cardíaca hipertensão.

Sinais comportarnentais

Agressão - acusações - violência, retraimento
ou - abuso fisico - agarrões - possessividade perfeccionismo - passividade - ações

compulsivas.
Sinais afetivos

Nenhuma demonstração de calor humano intimidade — afeto - compaixão ou afirmação supressão de sentimentos de medo - tristeza
ou solidão - depressão - repressão de
sentimentos - rejeição - irritabilidade.
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Sinais Cognitivos

Excesso de absorção em interesses e hobbies excesso de estudo - intelectualização de
problemas emocionais - obsessão por limpeza,
valores, religião - viver dentro da própria
cabeça - alucinações - padrões de pensamento
depressivo e ansioso - "viver no futuro" "viver no passado" - escrúpulos.

Sinais Sociais

Poucos ou nenhum passeio familiar - pouca
ou nenhuma conversa - timidez - fobias
sociais de encontrar pessoas ou falar em
público - silêncios que podem durar semanas
ou meses - não ouvir o outro.

Sinais Sexuais

Pouco ou nenhum contato sexual - o marido
tem problemas de impotência ou de
ejaculação precoce - a esposa tem vaginismo
ou não tem orgasmo - incesto - ou confusão
em relação à identidade sexual.

Quadro 01 - Humpherys (2002, p. 101) .

Diante disto, segundo Xavier (2003), o ambiente que se deve preservar começa
dentro de cada um e vai, gradativamente, envolvendo e integrando todos os demais ambientes.
Na verdade ele se inicia por algumas escolhas que são feitas diariamente, como ingestão de
alimentos que não são saudáveis, transmissão e recepção de informações poluídas,
consumismo exacerbado, etc, até chegar na poluição do espaço em que se vive.
Para Xavier (2003), não se precisa ir longe para perceber que algumas ações têm
conseqüências mais desastrosas e rápidas que outras, na maioria das vezes irreversíveis. Para
ele a prevenção é a palavra chave que define a qualidade de vida. Acrescentando a este
conceito outras palavras como preservação e precaução. Pois, segue o autor, é desta forma que
se terá pessoas saudáveis gerando empresas e sociedades equilibradas, com ambientes
harmoniosos onde o respeito, a diversidade, a criatividade, a colaboração e a motivação são
ferramentas que surgem natural e espontaneamente, a partir do comprometimento pessoal
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com a qualidade de vida, que é a fonte geradora de auto-estima, autoconfiança,
autopreservação, autocontrole e felicidade.
Verifica-se então, que para se ter um perfil de qualidade de vida individual, é
necessário um enfoque amplo que contemple indicadores objetivos, como o contexto do
trabalho, da vida social e familiar, e subjetivos, relacionados a aspectos de felicidade e de
satisfação com a vida ou bem-estar psicológico.
Assim, entender-se-á qualidade de vida, no presente estudo, como um valor
subjetivo, atribuído pela pessoa, de acordo com seus valores e características pessoais,
abrangendo, de acordo com Caldas (2000), os contextos econômicos, saúde, familiar, social e
lazer já na fase de desemprego.

2.5.1 Contexto econômico
De todos os tipos de efeitos da perda do emprego, as conseqüências econômicas
são o grupo mais óbvio. A ruptura com o mundo do trabalho acarreta uma modificação no
sistema de relações sociais, no sistema de papéis e status.
Neste sentido, de acordo com Debetir (1999), ficar sem o emprego evidencia as
desigualdades sociais e contradições do sistema social ao qual o indivíduo pertence, visto que
a posição socioeconômica está diretamente ligada h. qualidade de vida da pessoa.
Segundo Caldas (2000), as sucessivas crises econômicas e competitivas do
Ocidente desde o fim dos anos 70 produziram, ao longo do tempo, os maiores indices de
demissões no capitalismo desde a depressão dos anos 30.
Um dos vários efeitos que o impacto de uma mudança causa na vida do ser
humano, é que como o empregado é um consumidor a perda do emprego afeta negativamente
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a propensão a consumir, em termos micro e macroeconômicos. Em outras palavras, quando
trabalhadores perdem seus empregos e não conseguem encontrar novas posições, eles
consumirão menos do que aqueles que estão empregados. Isso segue Caldas (2000),
representa uma queda expressiva de demanda, o que, por sua vez, aprofunda a recessão e faz
repetir-se o ciclo. Assim, de uma perspectiva econômica mais geral, esse ponto de vista
assume que as demissões sejam elas voluntárias ou involuntárias, provocam efeitos negativos
que ecoam e reverberam pelo resto da sociedade (CALDAS, 2000).
Por mais que seja parte do jogo burocrático moderno, e algo cada vez mais
presente no mundo organizacional, a verdade é que a grande maioria não está preparada para
perder o emprego, como demonstra esses depoimentos:

Eu sei que essa é uma tendência das empresas. A redução do quadro é uma
conseqüência da crise. Mas eu nunca esperava que o corte fosse me atingir, diz a
funcionária demitida da Papel Simão nos cortes de 1992 (CALDAS, 2000, P. 194).
Em 42 anos, eu nunca parei o trabalho pensando que eu podia perder o emprego, diz
o executivo demitido da rede de televisão americana ABC. (CALDAS, 2000, p.
194).

Esses depoimentos mostram, que atualmente, as empresas tornaram-se cada vez
menos estáveis afetando diretamente o contexto econômico do indivíduo na sociedade.
Pesquisa realizada por Tolfo et al (2003), quando se investigou o padrão de vida
do ex-empregados após a saída da empresa e daqueles que nela permaneceram constatou-se
dificuldades financeiras, em decorrência de uma série de fatores: foi atingido nas suas

finanças por não conseguirem um novo emprego, porque os rendimentos do plano de
demissão incentivada não permitem o mesmo ganho mensal ou até mesmo porque foram
gastos rapidamente. Pode-se observar as dificuldades econômicas através da fala de um

demitido:
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A renda caiu, fiquei muito tempo sem trabalhar e a esposa me abandonou. (TOLFO
et al, 2003, p. 12).

0 impacto financeiro não é incomum em situações em que o sujeito é demitido e
passa a ser parte do exército de excluídos do mercado de trabalho. A queda do padrão de vida
da família pode levar a problemas internos diversos, sendo que em casos extremos leva a sua
dissolução (como nos mostra a experiência , já relatada acima, do entrevistado demitido).
Na vida familiar, a perda ou a dificuldade financeira se evidencia no clima de
cobrança de seus membros, que, por meio de pressões diretas ou indiretas, o fazem sentir sua
condição de insucesso, gerando frustrações e revolta, por ter trabalhado durante anos e não
conseguir o suficiente para manter o prestigio, a dignidade ou até mesmo a sobrevivência (SA
JUNIOR, 1980). 0 problema tende a se agravar, quando movido por estímulos de consumo,
impingido pelo meio de comunicação, o ser humano começa a comparar-se com outros
trabalhadores que possuem uma situação sócio-econômica melhor. Segundo o referido autor,
a tendência é o surgimento de sensações de insuficiência, de vazio, quer pela casa própria que
não possui, pelo carro que deseja, pela falta de dinheiro que não lhe possibilita acesso a outras
formas de lazer.

2.5.3 Contexto saúde

A organização do trabalho exerce sobre o homem, segundo Dejours (1988), uma
ação especifica, cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições emerge um
sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora de
projetos, de esperanças e de desejos, e uma organização do trabalho que os ignora. Esse
sofrimento, de natureza mental, comenta Dejours (1988), começa quando o homem, no
trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação na sua tarefa e no sentido de torná-la mais
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conforme as suas necessidades fisiológicas e a seus desejos psicológicos, isso 6, quando a
relação homem-trabalho é bloqueada.
Contra essa angústia e insatisfação, o indivíduo elabora suas estratégias
defensivas em busca do equilíbrio, o que, de acordo com Chanlat (1996), é o resultado de uma
"regulação" que requer estratégias defensivas especiais elaboradas pelos próprios
trabalhadores. 0 equilíbrio, a estabilidade, a normalidade, segue o autor, não são, entretanto
dados naturais. São antes os indícios de unia luta contra a doença mental. Para Chanlat
(1996), a normalidade conquistada e conservada pela força é ao contrário inteiramente
trespassada pelo sofrimento, que "6 o espaço de luta que cobre o campo situado entre, de um
lado, o sofrimento e de outro a doença mental e a loucura" (CHANLAT, 1996, p. 153).
Cabe ressaltar, segundo Chanlat (1996), que a loucura de ser ignorado pela
organização faz aparecerem sintomas como delírio, depressão, fobia, inibição, excitação e etc.
Mostrando que as pressões que envolvem um indivíduo põem particularmente em causa o
equilíbrio psíquico e a sua saúde mental.
O indivíduo ignorado e que perde seu emprego, segundo Caldas (2000), sofre

diretamente conseqüências de ordem emocional e psicológica. Na dimensão emocional, sabese que, além de reflexos menos graves, como dificuldades cognitivas e instabilidade
emocional, a perda de emprego pode ser emocionalmente violenta para muitas pessoas. A esse
respeito, o pensador francês D. Poulot (apud CALDAS, 2000, p. 200), já descrevia esse tipo
de reflexo no indivíduo que era dispensado do emprego no século XIX:

Ele treme, fica pálido, arrepia-se.. .quando recebeu seu último pagamento, ele não
consegue falar, seus dentes apertam-se uns nos outros, ele segura uma torrente de
lágrimas.. .Na rua, suas pernas parecem desistir, e ele tropeça como um bêbado.
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0 ser humano, segundo França e Rodrigues (1997), é um sistema aberto em
continua interação com o mundo externo e interno. Assim, recebemos estímulos

continuamente, que geram certo tipo de tensão. Esta tensão é aliviada quando é desencadeado
um conjunto de atos mentais e motores que induz a busca do alimento e à satisfação das
necessidades. De acordo com os autores acima, o dever e a necessidade de cumprir o
compromisso gera uma tensão, que muitas vezes só é aliviada quando ela é executada.

Porém, a situação aqui é mais complexa, pois o sentimento de bem-estar que
deriva do alivio das tensões relacionados ao trabalho só é complemente alcançado quando o
exercício da atividade mental está associado com a motivação e a satisfação relacionadas ao

conteúdo da tarefa; desta forma ao realizar o trabalho, a pessoa sente-se vigorada. Seguindo o
mesmo autor, o prazer surge quando há uma adequada descarga de energia mental no
trabalho. Isso contribui para a manutenção da homeostase do organismo e, conseqüentemente,
da saúde.

0 efeito da perda de emprego na saúde fisica do indivíduo é comumente
associado ao estresse causado pela experiência. Para Caldas (2000), os estudos clássicos sobre
o efeito do estresse no organismo indicam que, em uma primeira fase, - chamada "fase de

alarme" - ocorrem aumentos nos níveis de colesterol, bem como nos ritmos de respiração e do

coração. Na fase seguinte - "resistência" - s6 sobra uma quantidade limitada de energia
adaptativa no corpo, e o indivíduo toma-se mais susceptível a doenças. E na terceira e última
fase - "exaustão" - o indivíduo toma-se mais vulnerável a fadiga, doença, perda de habilidade,
bem como patologias fatais. Assim, fica clara a intima relação que existe entre o trabalho e a

saúde do sujeito trabalhador.
0 impacto emocional da perda de emprego nas pessoas justifica-se para alguns
autores, em função do estresse traduzido pela experiência. Para Caldas (2000), diversos
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estudos mostram que a perda de emprego está entre as principais causas de estresses na vida
das pessoas. 0 termo stress vem da fisica e neste campo de conhecimento tem o sentido do
grau de deformidade que uma estrutura sofre quando é submetida a um esforço (FRANÇA;
RODRIGUES, 1997).
0 Bem estar emocional ou psicológico, segundo Lee e Ishikuntz (apud NEM,
1993, p. 32), "refere-se ao estado da mente, incluindo sentimentos de felicidade,
contentamento e satisfação com as condições da própria vida". No entanto, os efeitos
psicológicos do desemprego levam a perda de segurança e da auto-estima. E muito freqüente
que o desligamento provoque perda visível de autoconfiança. Desde o primeiro contato com o
indivíduo dessa situação percebe-se o trauma, o sentimento de perda, desanimo e sentimento
de inutilidade que acompanha o desligamento.
Partindo do conceito Freudiano de que o trabalho é o principal vinculo do
homem moderno com a realidade, segundo Neri (1993), pode-se afirmar que o indivíduo
desempregado tende a tornar-se amargo, perde-se seu respeito próprio e sua noção de tempo.
Em função desses distúrbios emocionais e psicológicos o ser humano enfrenta problemas de
estruturação do tempo e de organização da sua vida diária.

2.5.3 Contexto familiar

0 efeito da demissão na vida dos empregados é urn sentimento
predominantemente de perda. A repressão do funcionamento psíquico tem conseqüências não
só sobre o próprio trabalhador, mas, fora da empresa sobre pessoas próximas. (CHANLAT,
1996). Para o autor o sujeito em estado de repressão psíquica mostra-se pouco inclinado a
desempenhar um papel ativo na economia das relações afetivas familiares.
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Problemas sociais como o desemprego tem efeito sobre a harmonia familiar.
Claramente para Humphreys (2000), numa família que já é problemática, a existência de
desemprego acrescenta ainda mais pressão. É importante verificar que os efeitos do
desemprego numa família unida sio mínimos quando comparados aos efeitos numa família
problemática. Para Humphreys (2000), na família harmoniosa, o apoio, a compreensão e a
atitude do "um por todos e todos por um" funcionam em tempos de estresse. Qualquer que
seja a natureza da família, para o autor, é vital que as dificuldades financeiras sejam efetiva e
sensivelmente tratadas pelo governo, serviços sociais e grupos voluntários.
0 desemprego pode ter um impacto imenso sobre A. auto-estima e a vida social
da pessoa desempregada e a necessidade de criar um emprego significativo para tal pessoa é
soberana. Segundo este autor, quando a auto-estima de algum membro da família encontra-se
negativamente afetada, o bem-estar de toda a família está ameaçado. Na verdade a falta de
recursos materiais torna mais dificil para os pais a criação de um ambiente carinhoso,
interessante e excitante no lar o que gera um certo conflito entre os membros.
Quando as famílias se relacionam de maneira negligente ou condicional, todo
tipo de conflito se manifesta (HUMPHREYS, 2000). Uma vez mais, segue o autor, tais
conflitos sio sinais de que a cura emocional é necessária dentro da família. Mas na verdade,
segundo Humphreys (2000), é muito mais fácil satisfazer as necessidades emocionais e outras
da família quando os recursos materiais estão disponíveis e o desemprego não constitui um
fator. Porém os recursos materiais e o emprego não garantem a felicidade familiar. Para o
autor o materialismo, enquanto filosofia de vida, não trouxe paz, serenidade e contentamento
aos seres humanos. As necessidades destes vão muito além da riqueza material.
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0 senso de auto-estima forma o núcleo da individualidade e independência do
ser humano. Segundo Humpherys (2000), quando o desemprego invade a vida de uma

família, elas enfrentam uma crise de auto-estima.
0 nível de auto-estima é um fator critico na determinação da efetividade como
pai e na relação com os filhos. Pais empregados possuem auto-estima elevada e possuem um
senso profundo de seu valor e de sua capacidade; amam a vida; expressam todos os seus
sentimentos e não tem de expressar suas convicções, tem relações intimas com o outro, com
os parentes, amigos e colegas, podem aceitar criticas construtivas, toleram frustrações e vêem
os erros e as falhas como oportunidades para um aprendizado posterior. Enquanto em contato
com suas forças, os pais com auto-estima elevada, segundo Humpherys (2000), também têm
consciência de suas fraquezas, falhas e falta de conhecimento.
Já pais com auto-estima média tern sérias dúvidas sobre sua aceitabilidade e
capacidade e são bastante dependentes da aprovação dos outros em relação à aparência,
performance e ao sucesso, para se sentirem valorizados. A insegurança os segue em seu
caminho o tempo todo. 0 autor coloca que eles têm medo dos erros e falhas e raramente se
sentem satisfeitos e realizados na vida.
Para uma família que esta passando uma crise por estar vivenciando o
desemprego os pais acabam ficando com sua auto-estima baixa. Esses pais tern um profundo
senso de desvalorização e inutilidade. Eles acabam ficando altamente negligentes consigo
mesmo e com os outros e podem ser dificeis de agradar. De acordo com Humpherys (2000),
eles sofrem de um tumulto interior e muitas vezes causam a si mesmos mais mágoa e rejeição.
Segundo Tolfo et al (2003), o indivíduo que sofre esses problemas de auto-

estima, por ser um desempregado, começa a se afastar da farnilia. Se por um lado o trabalho é
a categoria socióloga chave, por outro, a relação em família é a referência primeira em termos
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de aceitação e segurança. Ocorre um distanciamento psicológico dos filhos e dos cônjuges.
trabalhador desliga-se da sua família preferindo a solidão à vida social comum. As crianças,
sobretudo quando são pequenas, estão, ao contrario, inteiramente voltadas para a atividade
Mica e as interações fantasmiticas (CHANLAT, 1996). 0 trabalhador dificilmente suporta as
brincadeiras das crianças e menos ainda as expressões do sofrimento infantil. Ele, segue
Chanlat (1996), reage com violência contra seus filhos, que não podem ajudá-lo de forma

melhor do que se curvando ao silencio e à imobilidade. Quando a criança faz sua a luta
psíquica do pai desempregado, segundo Chanlat 1996, elas aprendem, por sua vez

precocemente, a cultivar a paralisia do funcionamento psíquico.
As repercussões psíquicas do papel familiar do desempregado podem variar.
Registram-se freqüentemente modificações na dinâmica em família, que começam com a
presença fisica quase que constante do indivíduo em casa, após longo período em que grande

parte do seu tempo foi dedicada à atividade profissional. A decepção com figuras de
autoridade acabam criando inseguranças: as pessoas têm dúvidas quanto a si mesmas, e dai
não conseguem reagir quando as coisas mudam.

Na verdade, a impotência do indivíduo perante o mundo social se torna cada vez
mais freqüente. Ele se deixa levar pelos problemas que está passando, perdendo sua
segurança e criando um certo desânimo e um sentimento de inutilidade que acompanha o

desligamento do trabalho. As preocupações do dia-a-dia e seus efeitos negativos (desgastes
fisicos e emocionais) acabam por afetar toda a família. Subitamente, a família descobre que a

pessoa segura e "poderosa" que conheciam também fracassa:

Eu acho que nunca me senti tão impotente, ou sem controle da minha própria vida,
como estou me sentindo agora. Dizem-te que você esta na rua, e não ha nada,
nenhum sacrificio ou esforço, que você possa fazer a esse respeito. (LAFARGE
apud CALDAS 2000, p. 202).
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Segundo Caldas (2000), a falta de emprego dos pais pode provocar dificuldades
emocionais e queda do rendimento dos filhos, pela perda de referencia de autoridade, ou ainda
pela perda de prestigio junto aos outros colegas. Pesquisas mais recentes sobre enxugamento
de pessoal mostram que indivíduos que perderam seus empregos relatam problemas familiares
em proporções significativas. Além de instabilidade conjugal os filhos sofrem diretamente em
função do desemprego de seus pais. Desde os estudos clássicos durante a "Depressão",
segundo o mesmo autor, a psicologia do desemprego argumenta, por exemplo, que a falta de
emprego dos pais pode provocar dificuldades emocionais e queda do rendimento escolar dos
filhos, pela perda de autoridade, ou ainda pela perda de prestigio junto aos filhos.
Diante desta situação, o ser humano precisa de seu equilíbrio fisico e mental
para manter um relacionamento estável com sua família, pois a família representa sua
segurança para reagir aos impactos causados pela perda do emprego.

2.5.5 Contexto social

0 trabalho do ser humano é um meio de contrabalançar as perdas comuns e uma
forma de crescimento pessoal. Segundo Neri (1993), a atividade favorece a obtenção de
satisfação pessoal para o indivíduo, uma vez que empresta significado à existência.
A primeira imagem, de acordo com Caldas (2000), projeta a idéia de que o status
empregaticio do indivíduo é o principal determinante de seu valor social. Ou seja, para
indivíduos que medem sucesso e fracasso na vida em termos de seu sucesso profissional, a
perda traumática do emprego traduz a simbologia da derrota.

Nossa sociedade mede o valor das pessoas como seres humanos em termos de seu
sucesso ou fracasso no trabalho. (ERIC FROMN, apud CALDAS, 2000, p. 249).
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Segundo Caldas (2000), se o papel organizacional de uma pessoa não é um dos
fatores, mas o principal componente de como ela valoriza a si mesma ou de como ela é
valorizada pelas demais, seu status empregaticio determina, em última análise, quem ela 6.
Em outras palavras, o individuo nessa situação é visto - ou percebe a si mesmo - como alguém
em função do seu nível de sucesso profissional.
A visualização do emprego sob está óptica, de acordo com Caldas (2000),
permite refletir como a perda do emprego provoca, quebra radical do chamado "ciclo de
sucesso psicológico". É nesse sentido que, se entendida como o oposto de sucesso
psicológico, a perda do emprego pode ser percebida como a cristalização de um fracasso
psicológico. Na percepção de Caldas (2000), esse tipo de imagem representa o resgate de uma
visão antropológica e propõem analisá-la como uma série de transições de status na vida

profissional do indivíduo.
Num estudo feito por Van Gennep apud Caldas (2000), ele observou
similaridades entre diversos padrões de comportamentos que acompanhavam eventos comuns
e inevitáveis (como gravidez e nascimento, casamento, morte etc.) em sociedades tribais.

Como esses momentos constituíam marcos de mudança no papel e no status do indivíduo, ele
denominou os padrões de comportamento que circundavam tais eventos de ritos de passagem.
0 termo passagem (no sentido de transição), segundo Caldas (2000), é usado na

antropologia para simbolizar aquelas ocasiões rituais quando a identidade do indivíduo é
publicamente transformada aos olhos de sua cultura. Van Gepp apud Caldas (2000) percebia
nesses ritos três etapas de comportamentos, que chamou de ritos de separação, ritos de
margem e ritos de agregação. Para o autor na fase de separação, o indivíduo é afastado do
grupo social ao qual pertencia, perdendo as ligações com seu comportamento e sua identidade
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passada. A fase de margem é classicamente caracterizada por ser liminar, um estado de limbo
no qual o indivíduo é um marginal do ponto de vista social.
Essencialmente, segundo Caldas (2000), o indivíduo vive nesse ponto um estado
em que já não era, ou seja, não tem mais seu papel anterior, e ao mesmo tempo, não adquiriu
um novo papel, para o qual a passagem deve levá-lo. Do ponto de vista sociólogo e
psicossocial segue o autor, ele está nu. Finalmente, na fase de agregação, o indivíduo é
introduzido no novo papel e assume nova identidade em um novo grupo.
A visualização da perda do emprego, segundo Caldas (2000), com base nesse
referencial pode ser muito útil para entender a experiência da perda do emprego. Por um lado,
conforme Caldas (2000), esse tipo de perspectiva permite-nos perceber o caráter transitório e
ritual de saída de indivíduos do meio organizacional. Por outro, ajuda a desvendar ricas
cadeias de significados simbólicos que esse tipo de passagem produz, no indivíduo e em seu
meio social, no que tange a sua própria concepção de eu e à forma pela qual é definido em seu
grupo (CALDAS, 2000).
Essa luta psíquica indissociável do sofrimento no trabalho envolve não somente
os trabalhadores, mas seus próximos, os parentes, a família, as crianças. Quando se leva em
consideração, segundo Chanlat (1996), a continuidade do espaço interno à empresa e o espaço
externo da família, e mesmo da cidade, compreende-se facilmente que uma administração que
dirige sem princípios a dimensão psíquica da relação com o trabalho corre o risco de
ocasionar efeitos psicopatológicos muito além da própria empresa. Para ir mais longe ainda, o
autor coloca como os efeitos das pressões das organizações têm incidências diretas sobre a
violência social na cidade.
0 ser humano que perde seu emprego e que permanece desempregado por
períodos prolongados tende a ter suas relações interpessoais deterioradas. Isto 6, muitos

53

começam a se afastar dos amigos, devido h perda do "status" associado ao emprego e a
vergonha ligada a essa perda.
Segundo Tolfo et al (2003, p. 10), "o indivíduo sem um trabalho com emprego
reconhecido é desqualificado socialmente e experimenta os mais diversos sentimentos de
exclusão, muitos até introjetam a morte social". Esse sentimento de falta de objetivos, medo,
finitude e anomias decorrentes do desemprego são plenamente justificáveis, pois, a relação
entre trabalho e emprego ainda é muito forte na sociedade atual.
Destaca-se, diante deste contexto, a relevAncia do lazer para um bom
relacionamento na sociedade. Na perspectiva de Debetir (1999), as atividades de lazer podem
provocar satisfações ou frustrações, pois possibilitam aos indivíduos se auto revelarem por
meio de novas facetas e habilidades. A união conjugal pode se acentuar, na medida em que
ambos participam da mesma atividade de lazer, ou, então, quando cada qual respeita as
atividades locais e horários do lazer do outro. As atividades de lazer se relacionam ao circulo
social, a saúde fisica e a motivação interna do ser humano.
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3 DESCREVENDO A METODOLOGIA

A última coisa que se encontra ao fazer uma obra é o que se
deve colocar em primeiro lugar, pois sendo então todas as
coisas causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, mediata e
imediatamente, e todas se relacionando por um vinculo natural
e insensível que liga as mais afastadas e mais diferentes, creio
ser tão impossível conhecer as partes sem conhecer o todo
como conhecer o todo, sem conhecer particularmente as

partes.(PASCAL apud MINAYO, 1999, p. 9).

dentro desta epígrafe que se introduz o presente trabalho, uma proposta
teórico-metodológica para uma abordagem qualitativa. A metodologia em si, descreve como o
trabalho foi realizado. Em principio, não há um método mais apropriado, mas é necessário
que seja coerente com a maneira como o problema foi formulado, com os objetivos do
trabalho e outras limitações de praticas de tempo, custo e disponibilidade de dados.

Desta forma, neste trabalho, a metodologia inclui as concepções teóricas de
abordagem e o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade.

3.1 Delineando o estudo

A abordagem utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa
qualitativa devido à própria natureza da sua temática central e, também pelas próprias
questões examinadas na investigação. 0 estudo qualitativo justificou-se, nesse caso, por
tratar-se de um fenômeno situado em um contexto especifico em que as experiências, crenças,
percepções, significados e atitudes do sujeito de pesquisa são extremamente importante.
Buscou-se a compreensão de uma realidade vivida socialmente e, para o qual o olhar
qualitativo mostrou-se como um bom potencial de análise.
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Através deste estudo, procurou-se aproximar da realidade do sujeito de pesquisa,
focalizando sua expressão diante das questões colocadas e buscando a sua apreensão além do
visível, em meio a sua grande complexidade. No entanto, é necessária uma distância minima

que garanta ao investigador condições de objetividade em seu trabalho. É preciso tomar a
realidade com olhos imparciais, evitando envolvimentos que possam obscurecer ou deformar
os julgamentos e conclusões (MINAYO, 1999).
A pesquisa qualitativa, segundo Roesch (1999, p. 154), "6 um elo entre o mundo
objetivo e subjetivo". Ela investiga realidades sociais através da compreensão e interpretação
dos significados humanos e seus processos de construção social (VERGARA, 1997).
"Focaliza a cultura humana e a particularidade do indivíduo - seus conhecimentos, valores,
desejos, crenças, sentimentos e praticas, sejam elas individuais e coletivas" (PATRÍCIO,

2001, p.02). Sendo assim, o presente estudo valorizou o contato direto e prolongado do
pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada.
Na pesquisa qualitativa, a palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa
abordagem, desempenhando papel fundamental tanto no processo de obtenção de dados
quanto na disseminação dos resultados, caracterizando assim, como uma abordagem
qualitativa descritiva. Segundo Godoy (1997), a pesquisa descritiva expõe características de
determinada população ou de certo fenômeno, podendo também estabelecer correlação entre
as variáveis e definir sua natureza. Ela não procura explicar alguma coisa ou mostrar relações
causais, como as pesquisas de caráter experimental. Na verdade, a pesquisa descritiva procura
fatos descritivos; busca informação necessária para ação ou predição (ROESCH, 1999).
Rejeitando a expressão quantitativa, numérica, os dados coletados aparecem sob a forma de
entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoclipes, desenhos e vários tipos de
documentos.
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A pesquisa qualitativa compreende e interpreta um fenômeno social, seja com
enfoque fenomenológico, dialético, para produção de conhecimento básico, para produção de
conhecimento a ser aplicado posteriormente na sociedade ou mesmo para produzir
conhecimentos enquanto atua na realidade, para transformá-la com os sujeitos. Diante deste
contexto, o presente estudo enfatizou a fenomenologia, que tem como objetivo a experiência
vivida e os significados da existência humana, o qual procura interpretar com profundidade e
riqueza (ANDION, 2003).

Dentro da abordagem fenomenológica este trabalho tomou por base o paradigma
interpretativo, baseando-se no principio e na crença de que existe uma abordagem implícita
no mundo social. 0 mundo social, na visão do paradigma interpretativo, tem um status
ontológico muito precário e a realidade social não existe em um sentido concreto, mas é um
produto das experiências subjetivas e intersubjetivas dos indivíduos. Nesta perspectiva, o fato
social é resultado da interpretação do sujeito, e, portanto, não é possível compreendê-lo sem
considerar a subjetividade inerente a esta interpretação. A fenomenologia se apóia nestes
pressupostos epistemológicos, dando maior espaço à subjetividade. Sendo assim, segundo a
autora, na fenomenologia, somente a dúvida e o questionamento sobre as pressuposições
implícitas em todo o pensamento habitual é que podem garantir a "exatidão" (ANDION,
2003).
E para descrever e interpretar com profundidade e riqueza a existência do ser
humano, a estratégia utilizada foi o estudo de caso. Segundo Godoy (1995), o estudo de caso
se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa
profundamente e visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma
situação em particular. 0 propósito fundamental do estudo de caso (como tipo de pesquisa) é
analisar intensivamente uma dada unidade social, que pode ser, por exemplo, uma empresa,
um grupo de pessoas e no caso deste trabalho um indivíduo.
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Desta forma o conhecimento adquirido por meio da experiência de um indivíduo

é parte integrante deste trabalho. As emoções, intuições e insights permitiram a associações
que conduziram a novas idéias e entendimentos. Sendo assim, o indivíduo na pesquisa
qualitativa é empreendido como um instrumento humano.

3.2 A trajetória da coleta de dados
0 estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores
procuram responder As questões "como" e "por que" certos fenômenos ocorrem. Neste
trabalho, utilizou-se uma variedade de dados coletados em diferentes momentos, por meio de
diversas fontes de informação. De acordo com Roesch (1999), as técnicas fundamentais da
pesquisa qualitativa foram: a história oral, a entrevista e a observação. Essas técnicas
apresentam um estilo mais informal, narrativo, ilustrado com citações, exemplos e descrições

fornecido pelo sujeito.

A primeira técnica utilizada neste trabalho é a história de vida. A história de vida
foi o objetivo central deste trabalho, pois, segundo Roesch (1999), permite estudar o impacto
da interação social sobre crenças e decisões dos indivíduos. Por exemplo, como as pessoas
agem nas organizações e como as rotinas diárias influenciam o trabalho, assim como o efeito
das decisões ao longo do tempo.

Segundo Haguette (1992), a técnica história de vida possui diversas funções
como: pode ser útil para fornecer-nos palpites (insight) sob o lado subjetivo de muitos
estudos, em virtude de sua riqueza de detalhes bem como ser importante naqueles momentos
em que uma área de estudo torna-se estagnante por ter exaurido a busca de novas variáveis
sem conseguir, com isto, incrementos de conhecimentos.
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A história de vida pode ser escrita ou verbalizada (MINAYO, 1999). Para as
finalidades deste trabalho dei ênfase Aque la que é realizada como uma entrevista prolongada,
na qual o pesquisador constantemente interage com o informante. Aquela que combina

observação, relatos introspectivos de lembranças e relevâncias, e roteiros mais ou menos
centrados em algum tema.

A história de vida é um instrumento privilegiado para se interpretar o processo
social na medida em que se consideram as experiências subjetivas como dados importantes
que falam além e através dela (MINAYO, 1999). Na visão de Denzin (apud MINAYO, 1999,

p. 127), a história de vida é considerada o "melhor método para se estudar os processos de
socialização, emergência de um grupo, estrutura organizacional, nascimento e declínio de
uma relação social e respostas situacionais a contingências cotidianas". Neste presente estudo
a ênfase foi dada a uma determinada etapa de vida do sujeito pesquisado, focalizando
conhecimentos específicos tal como foram vivenciados.

Na busca de relatos da história de vida do entrevistado, introduziu-se a história
oral. É uma técnica baseada no depoimento oral, gravado, obtido através da interação entre o
especialista e o entrevistado. Segundo Haguette (1992), a história oral, está preocupada com o
que é relevante e insignificante para a compreensão da sociedade e não na acumulação

anárquica de supostas peças de evidência que não acrescentam nada aos dados já existentes.
Através deste estudo constitui uma tentativa do sujeito revelar o ambiente

intangível dos acontecimentos que fizeram e fazem parte de sua vida, pois desta forma pude
descobrir situações altamente subjetivas e me envolver de uma forma mais transcendente com

o entrevistado.
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No entanto, no contato direto com o sujeito tomou-se algum cuidado para não
perder a validade dos dados que se obteve (Depoimento x validade). Assim sendo, Haguette
(1992), acusa a HO de não ser confidvel:

a) porque se baseia no depoimento de um ator social que 6, por definição, um
depoimento parcial. Ele transmite sua versão dos acontecimentos e não a
reconstituição dos próprios acontecimentos. Sua visão pode ser deturpada e

enganadora pela força da sua ideologia, ou até mesmo mentirosa;
b) porque se funda na memória do depoente e, sendo a memória humana falha e
deficiente, os acontecimentos ou impressões relatados podem ser distorcidos,
episódios deslocados ou elementos omitidos. A reconstituição "de memória" pode

estar imersa em reinterpretações, seja pela distância existente entre o fato passado e o
depoimento presente que já incorpora possíveis mudanças de perspectiva ou de valores
do ator social, seja porque o fato pode ser reinterpretado h. luz dos seus interesses.
Mesmo diante dessas limitações a HO tem demonstrado que os contatos

individuais são mais valiosos que o contato formal. Para Haguette (1992), o contato individual
pode incluir relações de amizade existentes entre o entrevistado e o entrevistador. Na maioria
das vezes os entrevistados demonstram grande disponibilidade, espirito cooperativo e orgulho
em contribuir de alguma forma para a história.
Percebeu-se que a utilização da história de vida e a história oral constituem um
processo longo e oneroso, além de exigir paciência e dedicação.
0 segundo método utilizado para a coleta de dados foi à entrevista. A entrevista

utilizada no estudo foi a em profundidade. De acordo com Roesch (1999), a entrevista em
profundidade é a técnica fundamental da pesquisa qualitativa. É uma técnica demorada e
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requer muita habilidade do entrevistador. Seu objetivo primário é entender o significado que
os entrevistados atribuem a questões e situações em contextos que não foram estruturados
anteriormente a partir das suposições do pesquisador.
A qualidade dos dados obtidos na entrevista depende da habilidade do
entrevistador, do nível de confiança que se estabelece entre entrevistador e entrevistado e da
relevância da pesquisa para o entrevistado (ROESCH, 1999). Desse modo o entrevistador
deve ser capaz de ouvir e evitar projetar suas opiniões e seus sentimentos na situação.
Cada situação de entrevista tem o seu impacto social próprio (MINAYO, 1999).
Não ha duas situações iguais e nem sequer semelhantes; serão sempre diferentes, ainda que se
trate, em ocasiões distintas, dos mesmos atores e do mesmo tema, por causa tanto de
disposição dos interlocutores, como pelo contexto da pesquisa, isto 6, por fatores externos ou
internos que condicionam a situação (MINAYO, 1999).
A interação dos dois parceiros tem um significado subjetivo próprio, pois
segundo Minayo (1999), trata-se de uma cena entre dois atores. Tanto o pesquisado quanto o
entrevistador interfere dinamicamente no conhecimento da realidade, e esse encontro de duas
subjetividades representantes de códigos socioculturais quase sempre diferenciados 6, ao
mesmo tempo, rico, problemático e conflitivo (MINAYO, 1999).
Desta forma, para obter um elo entre o entrevistado e o entrevistador, buscou-se
neste estudo, elaborar um roteiro para a entrevista com perguntas abertas na qual

o

entrevistado tinha mais liberdade de se expressar. Foi utilizado um gravador para não perder
informações precisas, sob a condição expressa do consentimento do entrevistado. E para
melhorar, a entrevista foi acompanhada por anotações gerais sobre atitudes e comportamento
do sujeito. Estabeleceu-se um ambiente agradável aonde o entrevistado tinha total liberdade
de intervir e se expressar. A entrevista teve cerca de duas horas de duração e com ela se

61

conseguiu extrair o máximo de informações necessárias para o desenvolvimento deste estudo.
A gravação foi transcrita, na integra, com o intuito de validar os dados registrados.
E por fim, a última técnica que auxiliou o processo de investigação deste
trabalho foi à observação, que teve um papel essencial. Visto que, quando observamos,
estamos procurando apreender aparências, eventos e/ou comportamentos.
Observar, naturalmente, não é simplesmente olhar. Observar é "destacar de urn
conjunto (objetos, pessoas, animais etc.) algo especificadamente, prestando, por exemplo,
atenção em suas características (cor, tamanho e etc)" (TRIVINHOS, 1987, p. 153). A
observação participante é "um processo pelo qual mantém a presença do observador numa
situação social, com a finalidade de realizar uma investigação cientifica" (ALONSO, apud
MINAYO, 2003, p. 19).
Essa técnica caracteriza-se na relação face-a-face entre observador e observados,
e os dados são colhidos no contexto cultural e profissional vivenciado pelos informantes. Para
Minayo (1999), as controvérsias se encontram justamente na própria prática da observação,
ou seja, relacionadas com o que e como observar. A atitude do observador é determinante
para o sucesso do trabalho. Este deve manter-se imerso na realidade observada e,
concomitantemente, dominar o instrumento teórico. 0 respeito, a empatia e a aproximação
com o grupo pesquisado, colocando-se sob o ponto de vista do outro, são atitudes
fundamentais para a interação do pesquisador com os observados e com o contexto a ser
estudado.
Seguindo as recomendações acima, procurou-se desenvolver uma observação
aprofundada, me familiarizando com o papel de pesquisador, a fim de conseguir observar,
detalhadamente as atividades que ocorrem no ambiente da pesquisa. Essa familiaridade
facilita a observação daqueles aspectos que possam estar bloqueados na situação social em
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questão. Empenhou-se em caracterizar essa relação como algo conscientemente temporário,
com o intuito de minimizar os problemas relacionados ao envolvimento que pode ocorrer
entre observador e observado, colocando em risco a "objetividade" das relações. Aproximouse cautelosamente, da realidade que desejava observar, passo a passo para poder desta forma
interagir mais com o entrevistado. Num jogo reciproco de conhecer e ser conhecido,
instalava-se gradativamente uma relação mais próxima e aberta. Desta forma, procurou-se
observar o máximo todo tipo de inforinações que se apresentava no convívio. Manteve-se um
olhar e um ouvir atento sempre.
A vivência com o entrevistado foi muito rica, tanto na dimensão do estudo,
quanto no plano pessoal. A aproximação com ele, com sua cultura e com sua vida cotidiana
foi fascinante. Isso tudo transcreveu uma experiência jamais vivida.

3.3 Analisando os dados

A análise dos dados foi desenvolvida com base na técnica de análise de
discurso. A análise de discurso, segundo Marshall (apud ROESCH, 1999), focaliza a
linguagem como é usada em textos sociais, escritos ou falados, incluindo, materiais
provenientes de entrevistas, respostas abertas de questionários, discussões de grupo e
documentos.
De acordo com Roesch (1999), dois aspectos distinguem a análise de discurso de
outros enfoques: a perspectiva que adota em relação h. linguagem e a unidade de análise. A
linguagem, segundo os analistas de discurso, não é um meio transparente de refletir a
realidade de forma não problemática, mas desempenha papel ativo na construção da realidade.
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Por isso, o interesse central da análise de discurso 4 0 exame da variação - verificar como e

quando a variação no discurso emerge e a que propósito ela serve (ROESCH, 1999).
Já na unidade de análise, o interesse é categorizar indivíduos (por exemplo, em
relação à motivação, satisfação no trabalho, produtividade, entre outros). O pesquisador
analisa o indivíduo, numa tentativa de desvendar certas características e então diferenciá-las
entre indivíduos. Sendo assim, analisou-se um ixtdivf duo, ex -funcionário da Telesc, no que
tange a sua qualidade de vida, envolvendo o contexto econômico, saúde fisica e mental,
familiar e social. Cada detalhe foi registrado. Uma fala mais expressiva, uma mais temerosa

outras mais distraídas. Procurou-se atentar minuciosamente no seu discurso.
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4 UMA TRAJETÓRIA DE DESAFIOS QUE MUDOU SUA VIDA
(...) Meus olhos são pequenos para ver toda essa força aguda e
martelante, a rebentar do chão das vidraças, ou do ar, das ruas
cheias e dos becos. (...) Meus olhos são pequenos para ver essa

mensagem franca pelos mares, entre coisas outrora
envelhecidas e agora a todos, todas ofertadas. Meus olhos sio
pequenos para ver o mundo que se esvai em sujo e sangue,
outro mundo que brota, qual nelumbro, mas vêem, pasmam,
baixam, deslumbrados (CARLOS DRUMMOND DE
ANDRADE).

Jac é um homem de meia idade, cerca de 49 anos. Nasceu e cresceu em
Florianópolis e se considera um típico manezinho da Ilha'. Desde muito cedo teve que se
voltar para o mercado de trabalho, pois sua condição financeira não era confortável.
Necessitava de alguma atividade para auxiliar a família e juntamente ir em busca do seu
crescimento pessoal. Naquela época, as coisas eram tão dificeis que muitas vezes não "tinha o
que calçar para ir trabalhare estudar". Então, tomou fôlego e buscou "ser alguém na vida".
Começou a trabalhar como desenhista e almejava um sonho que para ele era
quase impossível naquele momento: trabalhar na Telesc, uma empresa de Telecomunicações e
de economia mista. Mas por um acaso do destino ele encontrou um amigo, numa manhã de
quinta-feira, na praça Getúlio Vargas, no centro de Florianópolis, que lhe avisou que estavam
precisando de pessoas para trabalhar na Telesc. Feliz, Jac não só exitou a possibilidade, como
no outro dia já estava la fazendo uma série de treinamentos para adquirir um pouco mais de
conhecimentos sobre a empresa.
Depois de algumas semanas com muito esforço iniciou sua jornada de trabalho,
mais precisamente no dia 1° de novembro de 1975. Logo em seguida, no dia 28 de julho de
1976, casou-se com Eliana e juntos, sempre juntos, lutaram para ter uma vida que lhes

Manezinho da Ilha é simplesmente o nativo da ilha de Santa Catarina. E uma figura com muitas peculiaridades como no seu jeito de falar,
na simplicidade do que trata as coisas da sua terra, no tratamento cordial com quem lhe chega, enfim é uma figura receptiva como quem
recebe um amigo em casa (MANEZINHO, 2004).
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proporcionasse um pouco mais de segurança. Em meio a isto, a responsabilidade profissional
começou a exigir de Jac um algo a mais. Desta forma, apostou em si e prestou o vestibular.
Venceu! E no ano de 1983 se formou em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de
Santa Catarina que encarou como um grande desafio, pois tinha que conciliar trabalho, estudo
e família. No entanto, não deixou de ter forças para alçar grandes vôos.
E não deixou de voar mesmo! Começou trabalhando no setor de lista telefônica,

logo depois passou a atuar no Centro de Atendimento a Clientes e por Ultimo com
Atendimento de Reclamações de Faturamento. Iniciou como um simples funcionário e aos
poucos foi ganhando espaço dentro da organização. Na verdade o seu desempenho técnico e
as suas relações pessoais, desempenharam papel fundamental para que Jac fosse convidado a
ser Chefe de Departamento. No entanto, na sua percepção poderia ter ido mais longe (...) "dai
depende da ambição e dos próprios objetivos da família, no entanto, profissionalmente
falando não interessava porque o dinheiro não justifica o esforço que tem que fazer". Desta

forma, ele acreditava que o capital remunerado não compensava o esforço e o desgaste
proveniente do trabalho. Para ele o simples ato de trabalhar já o deixava feliz, pois o trabalho
é praticamente "tudo na vida de um homem". Essa importância referente ao trabalho pode ser

percebida em um trecho de uma música, citada por Jac, que diz...

Um homem sem trabalho se humilha se casa com seu sonho seu sonho é a sua vida
sua vida o trabalho e sem o seu trabalho o homem não tem honra e sem a sua honra
se morre mata. (Fagner)

E seguiu dizendo...

Trabalho na vida de uma pessoa seja homem ou mulher é praticamente tudo!

A visão de Jac sobre a importância da sua atividade profissional corrobora a
visão de Reinert (2001, p. 45) sobre o trabalho: "6 uma atividade social, necessário ao
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progresso material e moral da humanidade". E por acreditar que o trabalho é o traço

estruturador (TOLFO et al, 2003) é que Jac sempre se dedicou com afinco aos afazeres
profissionais, pois desta forma garantia a sua satisfação individual e com isso conseguiria
manter uma posição valorizada perante a sociedade.

0 envolvimento de Jac com o trabalho possibilitou a ele inúmeros aprendizados.
E um desses aprendizados foi cristalizar sua importância, o seu real valor dentro da

organização... "eu tinha que ter algum significado dentro da empresa, sendo não tinha graça,
dai eu não continuaria". Em virtude do esforço e dedicação...

eu limitei a minha formação a graduação e não tratei de investir em mim fazendo
uma pós-graduação, um mestrado e quem sabe ate um doutorado fora do pais.
Poderia ter investido em coisas que no futuro pudesse propiciar uma posição mais
sossegada, não destacada, mas sim sossegada!

Jac tinha seu trabalho como um triunfo, como fonte norteadora na construção de
sua identidade. Para ele não havia horário, pois cedo estava na empresa sem hora para voltar.
Muitas vezes deixou de dar a devida atenção a sua esposa e filhos para se dedicar
exclusivamente ao seu ambiente profissional. No entanto, o ambiente de trabalho era um tanto
quanto turbulento e apresentava muitos conflitos, pois ao fornecer um serviço conta-se
também com as criticas, com o descontentamento e a desconfiança. Cabe lembrar que a

atuação de Jac era no setor de Atendimento de Reclamações de Faturamento. Então, o seu
ambiente de trabalho nunca foi muito saudável sob o ponto de vista da inexistência de
estresse. "Mesmo enquanto empresa pública, empresa controlada pelo capitalacionário do
governo, ainda assim o ambiente de trabalho era uma encrenca!!'

0 tempo seguiu seu rumo, e o mundo do trabalho passa até hoje por uma série de
transformações, decorrentes, sobretudo, do processo de globalização, do surgimento das
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novas tecnologias e das novas formas de conceber e gerir o processo produtivo. Essas
metamorfoses agitam incessantemente as relações humanas. Segundo Aued (1999), de um
lado o desenvolvimento tecnológico anuncia profundas alterações nos processos produtivos,
as vezes considerados aterradores; de outro, tem levado A. concepção de que pode livrar a
humanidade dos males que atormentam o trabalho moderno, apreendido em si como sinônimo
de desqualificação e degradação.
Essas turbulências no ambiente externo e no mundo do trabalho foram sentidas
por Jac que começou, a partir da década de 90, a se imaginar fora de seu mundo produtivo, a
Telesc, como se chamava na época. Com a entrada do Presidente Fernando Collor de Melo,
essas questões de novas formas de gestão, neste caso enfatizando a privatização, que era o
auge naquele momento, ganhou mais força devido ao seu populismo. Esse movimento de
descentralização já vinha se manifestando em governos anteriores, mas para Jac, "o
presidente da época colocou esta questão em evidencia". Toda essa movimentação afetou

muito os processos de trabalho, provocando incertezas, angústias e inúmeras indagações sobre
o destino dos trabalhadores, como diz Aued (1999), inclusive na vida de Jac.

Foi a partir deste momento que ele começou a se preocupar, pois sabia que um
dos vários efeitos desta política era o desemprego. E isso lhe gerou um apavoro afetando a sua
vida social e psicológica. Na visão de Bardwick (1996, p. 76), "o medo, a ansiedade e a
incerteza significam um pânico visceral de que seu emprego está em perigo e que a situação
está fora de controle" e a maioria dos trabalhadores, assim como Jac, sentem-se totalmente
despreparados para lutar com a enormidade da transição que está ocorrendo (RIFKIN, 1995).
As iniciativas de reestruturação econômica, como a privatização, um processo de
desmonte das empresas, parece ter se abatido sobre as pessoas sem se fazer anunciar. Em todo
o mundo, homens e mulheres perguntam se existe algum papel que possam desempenhar no
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novo futuro que se abre para a economia global. Trabalhadores com anos de estudo,
habilidades e experiências enfrentam a perspectiva muito real de serem declarados excedentes
por essas novas formas de gestão e pela tecnologia vigente. 0 que alguns anos nada mais era
do que um debate esotérico entre intelectuais e um pequeno número de escritores sociais em

torno do papel da tecnologia na sociedade, diz Rifkin (1995), agora é o centro das discussões
acirradas entre milhões de trabalhadores. Eles se perguntam se serão os próximos a serem

substituidos por todo esse conjunto de políticas e informatização que culminam no fim dos
empregos.
Hoje, as pessoas estão começando a indagar porque o antigo sonho de
abundância, anunciada por gerações de seres humanos que trabalhavam duramente e
acreditavam estar equilibrado em suas atividades, parece mais distante agora, ao despontar
para essa nova época onde não se consegue imaginar o futuro dentro de uma organização para
poder colher os frutos.
Com todo esse impacto desestabilizador, Jac pensou em outras alternativas,
porque sabia de fato que não permaneceria na Telesc até completar o tempo necessário para se
aposentar como era seu plano de vida. Foi diante deste contexto, que resolveu instituir sua
segunda fonte de renda, com a criação de uma microempresa de presentes personalizados. A
atitude de Jac demonstra o seu espirito empreendedor e a sua habilidade em enxergar lá na
frente ou quem sabe "prever" o futuro. Seu "jogo de cintura" fica evidente quando ele
implanta este negócio, pois gerou algo que pudesse beneficiar sua família financeiramente
auxiliando a delicadeza e a habilidade de sua esposa, que até então, tinha a pintura apenas
como um hobbie. Jac fez pesquisas de mercado avaliando o interesse da sociedade por uma
loja no ramo de presentes personalizados, que é um serviço diferencial e diante desta
oportunidade nasceu um empreendimento comercial que neste ano de 2004 está completando

10 anos.
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4.1 0 apavoro da privatização: uma gestão que transformou sua história

...E chega efetivamente a privatização na Telesc, mas exatamente no ano de 1999.

Com o intuito de reduzir seus custos e se manter frente ao mercado competitivo a empresa
não exitou a possibilidade de aderir a uma nova gestão, mesmo que degredasse a imagem dos

trabalhadores. Percebe-se que, mais uma vez, o pensamento mecanicista prevaleceu sobre os
gestores da organização. No entanto, mesmo criando maneiras de amenizar todo o processo de
demissão, devido à privatização, nada apaga o sentimento de desespero dos trabalhadores.

A idéia da privatização "lido foi nada

Na verdade a introdução dessa política

gerou em Jac um misto de indignação e raiva, pois, "estão mexendo contigo, estão mexendo
diretamente com o seu emprego, estão mexendo com a tua família, estão mexendo com as
coisas do próprio pais ". Percebe-se neste contexto organizacional o predomínio da razão

instrumental na organização onde se engedra uma sociedade centrada no mercado,
responsável pela insegurança psicológica, pela degradação da qualidade de vida, além de

produzir uma teoria organizacional incapaz de gerar espaços sociais gratificantes aos
indivíduos. Na grande maioria das organizações, como afirma Ramos (1997), a razão

instrumental prevalece como lógica subjacente is ações, determinando o padrão de "sucesso"
a ser atingido, um sucesso orientado pelas "leis" do mercado e egocêntrico por natureza.
Na concepção do sujeito de pesquisa, ao se introduzir um processo privacional no
Brasil, provavelmente muitos interesses estariam exclusos, propiciando um ambiente exausto
de poder e dominação substituindo a verdadeira comunicação humana por padrões
informativos dentre outras conseqüências. Isso acaba conduzindo os indivíduos a se lançarem
numa competição permanente, produtora de ansiedades e patologias psíquicas. Desta forma,

essa ampliação política lhe gerou uma grande frustração, pois na sua concepção era "apenas
mais uma política", mais uma forma "do jeito de fazer a gestão de uma empresa".
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Mesmo considerando "apenas mais uma politica", Jac ainda conseguiu descrever seus

beneficios, sob o ponto de vista da administração da empresa, é claro! Para ele o limite que o
governo impunha, principalmente no Brasil, em relação a investimentos, era o principal fator

impactante que fazia com que o crescimento e a oferta do serviço de telecomunicações não
atingisse os patamares desejados pela sociedade brasileira. "0 governo estabelecia um limite
tal que não permitia as empresas se desenvolverem para conseguir se manter no mercado
competitivo".

Esta época retrata uma passagem gradual de decepção com relação ao
desempenho do setor estatal. Na concepção de Jac, muitas empresas não conseguiam exercer
suas funções básicas satisfatoriamente. 0 estado assumiu uma posição tal que as empresas
acabaram por acumular um grande contingente de mão-de-obra e inchaços orçamentários
significativos impedindo-as de emergirem ao desenvolvimento. Em meio a isto, o desencanto
com o desempenho das estatais provocou a busca de soluções radicais e aos poucos a idéia de

descentralização, que culminou na privatização, foi se tomando realidade aos trabalhadores da
Telesc. Este fenômeno, para Jac, trouxe uma desesperança e um impacto muito grande...

Foi um desânimo total, até para usar o termo certo, o pessoal ficou meio
apavorado. Apavorados com a possibilidade de perder o emprego, de ter que mudar
de lugar e de perder seu status dentro da própria sociedade. Porque embora tivesse
ali, um emprego com um salário apenas razoável, mas se tinha um lugar seguro,
tranqüilo, garantido, médico, dentista, hospital, ticket, dinheiro regulamente no
bolso todo mês, então isso atingiu as pessoas.

A narrativa de Jac permite realizar a reflexão da importância do emprego como um
papel social, um status no sentido sociólogo funcionalista. Desta forma, o medo da perda do
emprego pode ser visualizada como um trânsito entre papéis, entre um status social e outro,
como ressalta Caldas (2000). A âncora do desemprego e a pressão que se instalou no
ambiente dos trabalhadores, a principio conota uma queda na qualidade e produtividade dos
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trabalhadores. Mas na concepção de Jac inicia-se, na realidade, uma corrida em busca de
melhorias no atendimento e na prestação do serviço. E como conseqüência à organização

passou a tirar "um resultado mais positivo com todo esse movimento".

Pois o medo embutido

fez com que os trabalhadores fossem em busca do objetivo maior que era permanecer na
empresa.

Para entender melhor todo esse processo de desmonte da Telesc, Jac descreve a
privatização em três fases e uma quarta fase que, para ele, ainda vai acontecer:

A 1° fase foi o pavor das pessoas com a idéia de que realmente o desmonte fosse
acontecer. A 2° fase foi a própria privatizacdo naquele instante inicial quando as
empresas perderam completamente o rumo porque elas ficaram sem donos.
Tecnicamente falando elas ficaram sem donos. Depois uma 3° fase, essa que ainda
nós estamos atravessando, que é a fase de rearrumação. Algumas empresas como a
Embratel não passaram por mudanças tão estruturais. A empresa foi uma das que
mudou radicalmente seu negócio. Ela saiu de uma fornecedora de meios e passou
para uma exploradora de se rv iços, inclusive atuando como uma empresa de serviço
local, vendendo cartões e etc. E por fim uma e fase que é propriamente dita, as
empresas já numa condição de amadurecimento, voltadas para
o atendimento de
mercado de uma forma mais organizada e ai sim vão praticar a verdadeira
exploração.

interessante notar, que em toda essa problemática da política econômica, algumas
estratégias foram preconizadas, destacando-se a redução das despesas pelo enxugamento das
estruturas organizacionais, demissão de funcionários públicos, aumento das receitas
tributárias, integração aos mercados internacionais e privatização das estatais. Para Jac todas

essas mudanças implicaram numa reestruturação das empresas, numa diminuição de tamanho,
centralizações e unicidades, ou seja, transformações entre os sistemas em uma única base...
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Isso tudo movimentou um dinheiro muito grande. Ainda está sendo muito alto o
dinheiro que eles esteio gastando por causa desse processo de reestruturação de
uma forma geral. Sem contar também que tiveram que pagar indenizações para as
pessoas sairem e estão até hoje as voltas com muitas ações na Justiça que custam
caro, realmente custa caro. Por fim, ainda vão pagar provavelmente mais do que
pagariam se tivessem que deixar as pessoas em seus devidos lugares.

Em meio a todo esse processo de reestruturação, cabe ressaltar as dificuldades que os
trabalhadores sentiram no que tange ao ritmo de atividades. No entanto, Jac expressa que esta
condição imposta pela mudança não modificou seu regime de trabalho. "Quando eu falo meu
regime é o regime que eu imponho para mim mesmo e para as pessoas que trabalham
comigo". Para ele tanto faz se é empresa pública ou privada o ritmo das atividades
permaneceu. "Sempre trabalhei bastante e continuo trabalhando bastante". E para se manter

no mercado competitivo, Jac buscou formas de estudar seu próprio negócio

Mesmo com toda essa revolução, eu me voltei mais para a empresa, mesmo sem ir a
escola, eu fui procurar me desenvolver como autodidata e tomar conhecimento das
coisas da empresa: técnicas de planejamento, técnicas de elaboração, avaliação de
projetos de gestão de negócios e de gerência. Desenvolvi-me praticamente sozinho e
conseguir dar conta do recado, não me deixando levar por essa implicação de
mudanças, como eu sempre fiz.

A forma como Jac enfrentou essa crise emocional e psicológica decorrente das
mudanças bruscas, contraria de certa forma, as pesquisas de Tolfo et al (2003), onde a
privatização foi considerada um pânico total na visão da maioria dos entrevistados. Jac

encarou toda esta conjuntura de forma pensada e planejada. Pode-se dizer, que ele não
permaneceu numa zona de conforto, pois buscou superar o perigo que o rodeia. Para
Bardwick (1996), uma pessoa está na zona de conforto, é aquela que passa a aceitar tudo

como fato natural, que espera as coisas acontecerem e não estão dispostas a se auto-exigir.
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0 tempo foi passando e a realidade do desemprego foi ficando cada vez mais concreta.

Diante desta situação, Jac se preparou efetivamente para lidar com a possibilidade de ser um
desempregado e veio, desde a década de 90, amadurecendo essa idéia. "Não foi algo que me
pegou de supetão". Jac vinha, na verdade, aproveitando as informações e ensinamentos que

foram dedicados e prestados aos empregados de uma forma geral ao longo praticamente de
dois anos (1997 a 1999), que foi o inicio e término do processo de privatização.

A gente ouviu muito e conheceu pessoas que eram mais experientes e que sabiam o
que aconteceria e o que poderia ajudar cada uma das pessoas. Assim, fui
amadurecendo a idéia de que ia sair, até que ela se transformou numa idéia que não
me assustava, mas numa idéia que me agradava.

Diante da situação que se apresentava, Jac passou a encarar a possibilidade de ficar
desempregado como força vital para crescer e se desenvolver novamente. Esta construção o
empreendeu a recorrer a uma saída, tornando-se um ponto indispensável para não ser
submetido por um bombardeamento de pessimismo na sua relação de trabalho e na própria
relação afetiva. Percebe-se, que apesar de todo o clima perturbador, Jac procurou manter seu
"equilíbrio existencial". Desta forma, buscou transformar a sua realidade social em suporte da

realidade psíquica, pois no seu ver é através do indivíduo enquanto sujeito, que ele se
constitui, se reconhece, sente prazer e sofrimentos, satisfaz ou não seus desejos e pulsões
(CHANLAT, 1996)

Foi desta forma que Jac descreveu seus sentimentos e emoções ao passar por todo esse
empreitada que culminou no desemprego. A principio ele achava que sua vida fosse piorar em
função de não ter mais seu meio de sustentação...
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Mais eu comecei a tomar pi da situação de que para as pessoas que vivem comigo,
a minha família de uma forma geral, à distância que foi ficando cada vez maior,
devido ao impacto emocional, não incomodava tanto assim. De repente, podia até
ser uma coisa benefica. Pois cada um teve a chance de desenvolver suas próprias
asas, alçar os próprios vôos, se desenvolver, entender as coisas, aproveitar a
distancia, mudar o sentimento e se preparar para ter uma vida sozinho, porque na
realidade o mundo é bem assim: nasce, cresce, vive, morre e desaparece.

0 tempo foi passando e os planos de Jac começaram a tomar outro rumo. Enquanto, a
estabilidade brotava ainda no seu dia-a-dia, o projeto de vida era simplesmente deixar o tempo
passar.

Ficar onde eu estava porque eu já estava numa situação privilegiada dentro da
empresa tanto ficncionalmente quanto profissionalmente, pois eu já tinha um bom
conceito dentro da organização, embora fosse só um economista e um gerente de
nível limitcivel. Mas eu me reportava diretamente ao presidente, diretor e fazia bons
trabalhos.

No entanto, a mudança imposta pela política provocou alterações significativas...

Elas foram acontecendo dia-a-dia, mis a mês, foram acontecendo aos poucos. E a
maior delas diz respeito exatamente a essa transformação que houve, que foi
necessária, para que esse conjunto de situações novas pudesse ser colocado sobre
controle. Que eu pudesse ter domínio sobre a situação como um todo. Então,
pequenas mudanças foram me afetando, até que uma grande mudança se sobrepôs
sobre todas elas. Com isso eu criei um mecanismo de defesa e de administração a
todos esses problemas que foram aparecendo aos poucos.

evidente nas palavras de Jac o posicionamento defensivo para lidar com os efeitos
patogênicos do trabalho. Para Tolfo et al (2003), essas estratégias defensivas levam a uma
mudança da percepção que a pessoa tem sobre a realidade que a faz sofrer. Criar mecanismos
de defesas é natural no comportamento humano, para criar subsídios para o equilíbrio
emocional.
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4.2 Demissão concretizada: o medo embutido
Aderir ou não aderir ao plano? Essa foi uma pergunta que muitas vezes Jac
questionou. Pois a adesão ao Plano de Demissão Incentivada (PDI), na visão de Jac, é
meramente "aritmética e não matemática"...

É que somado todo o valor que eu teria para receber, incluindo a migração do meu
saldo na SISTEL, que era fundação de aposentadoria privada, era suficiente para
que eu me aposentasse ao nível salarial que eu já tinha sem perder nada, apenas
mantendo o mesmo padrão ou até baixando um pouco com liberdade.

Com base em cálculos matemáticos e na avaliação financeira, Jac resolveu aderir
e receber o seu plano de demissão incentivada. Em seu julgamento não houve pressão por

parte da empresa. "Tanto que eles estabeleceram na época, um patamar de meio salário por
ano trabalhado, se eu não me engano, e esse valor era muito pequeno se comparado com os
outros PDI's que foram oferecidos até agora pelo governo do estado". Jac considerava que o

valor oferecido pela empresa, não justifica tantos anos de trabalho e dedicação...

Eu tinha vinte seis anos de empresa, significa que eu recebi 13 salários, era pouco
muito pouco! Mas eu tinha o fundo de garantia grande e existia assim, uma
tendência da legislação em bloquear o recurso do SISTEL, porque estava havendo
uma corrida. Então eu tinha duas alternativas: ou eu ia 6 direção de sacar esses
valores correndo o risco de ficar sem o emprego ou eu poderia perder esses valores
ao longo das próximas semanas e meses, como de fato aconteceu com algumas
pessoas. Diante disto, eu transferi o meu fundo de garantia para uma conta no
banco e peguei o dinheiro do SISIEL

Jac comentou seguidas vezes que ele mesmo forçou sua demissão. E para se
manter no mercado de negócios, procurou novos contatos, pois sua autoconfiança prevaleceu
sobre tudo. No entanto, o receio e a questão de ser um desempregado o incomodava. Pois,
sabia que as conseqüências do desemprego podem ser devastadoras, tanto do ponto de vista da
pessoa do desempregado e de sua família quanto do ponto de vista social e politico
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Eu não me sentia preparado para lidar com a idéia do desemprego
e não ficaria
desempregado. Eu _0 estava convencido do seguinte: seria começar de novo, seria
arranjar outro emprego, ganhar bem menos do que eu estava ganhando
e de novo
colocar pedra sobre pedra até que eu conseguisse obter um nível salarial razoável,
uma posição de destaque dentro da empresa, coisa que meramente o meu trabalho
iria me trazer.

Neste momento, fruto de toda a mudança vivida, Jac passa a enxergar novos
horizontes e oportunidades. A empresa em si, não queria que ele saísse, mas Jac sabia que se
permanecesse poderia, um pouco mais tarde, ser demitido sem o auxiliou do PDI ou seria
remanejado para outro lugar, como Brasilia, algo que a empresa já havia cogitado. Então,

diante destas ofertas que não o agradavam, ele resolveu aderir ao plano de demissão
incentivada... "mas não foi fácil encarar toda essa conjuntura

e escolher o seu próprio

destino ".
0 dia de sair da empresa estava cada vez mais perto. Mas já desgastado de toda

aquela situação, Jac não conseguia nem mais pensar, houve um bloqueio em suas ações. Não
conseguia ter mais sentimento, não conseguia ter emoções. "As coisas foram ficando muito
mecânicas". "Só contava nos dedos o dia de sair da empresa". 0 pressentimento e o receio

de que eles o mandassem para Brasilia por algum momento tomou conta de Jac. Com isso ele
já não poderia mais fazer uso dos seus beneficios financeiros. "Eles tinham interesse que eu
permanecesse na empresa, mas eu não queria ir para Brasilia. Se eles me transferissem para
Brasilia eu era obrigado a ir, ou então, pediria a demissão. Eu forcei a barra
acabaram me demitindo no dia doze de dezembro de dois mil

e eles

e um".

Quando isso aconteceu Jac pensou muito nos seus amigos e no seu grupo de
trabalho. "Eles estavam meio incomodados, mas nós conversávamos muito. Um dava uma

idéia aqui, outro dava uma idéia ali. Muitas pessoas falavam coisas importantes, disseram
frases importantes... e isso foi acomodando os trabalhadores". A maioria de seus amigos já
tinham muito tempo de casa e receberiam uma boa indenização e para outros faltava algum
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tempo para se aposentar. "Com isso eles se acomodaram um pouco. Na verdade alguns
saíram um tanto pressionado, os mais jovens, que viam na empresa uma grande oportunidade

de se estruturar e se estabelecer na vida; aqueles que já tinham uma posição financeira
razoável se apavoraram ao se deparar com o desemprego; e outros que sabiam lá no seu
intimo que estavam na empresa por "baixo dos panos" e não desempenhavam corretamente
suas atividades profissionais, esses acabaram pressionados pelo medo de não encontrar um
outro emprego. Esses realmente saíram mais apavorados".

Diante desta dinâmica nas relações sujeito-organização e na busca incessante de
preservar sua identidade é que Jac declarou... "não senti nada ao assinar a minha carta de
demissão". Como para ele já era fato consumado, então, ele assinou o mais rápido possível...
"eu por mim já tinha saído há mais tempo, só estava lá por mero formalismo". Jac nesta fase
já não estava mais preocupado com seu emprego "velho" ele estava na expectativa com o

novo emprego que surgia. Uma expectativa aliada ao sentimento de vitória, por em tão pouco
tempo, já estar tendo a oportunidade de manter outros contatos".

"Enquanto eu estava na

Brasil Telecom (Telesc), eu já tinha contatos na GVT e na TIM Brasil aonde fui chamado
para fazer entrevista e com boas chances para trabalhar".

Jac ficou na expectativa de seu novo trabalho, pois existia uma única vaga para
três candidatos. 0 único inconveniente do momento era ter que morar em Curitiba (PR) e se
afastar da família. No entanto, o fato de estar sendo reconhecido já era o suficiente. E no dia
quatro de janeiro de 2002 ele começou a trabalhar. "Sai no dia 22 de dezembro da Brasil
Telecom, isso significa que fiquei vinte

e dois dias em casa sem trabalhar. Férias!

Praticamente de férias! Foi o tempo que eu tive para ir a Curitiba duas vezes para fazer
entrevista na TIM e negociar valores".
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De toda turbulência e transformação na vida profissional, pessoal, familiar, Jac
conseguiu apreender uma grande lição.

A
é uma frase. Não sei se é moderna ou se é antiga porque não é minha, mas
ouvi falar muitas vezes: a lição é que nada é permanente, exceto a mudança. Então
o indivíduo tem que estar preparado hoje, amanhã e sempre para mudar, porquê
mudar é o verbo que mais vai se conjugar daqui para frente em todos os aspectos.
Sempre há uma melhor forma de se fazer a mesma coisa, é por isso que a mudança
é constante e definitiva.

Diante desta lição e para felicidade de Jac, ele foi contratado pela empresa

TIMSUL. Naquele momento, se sentiu muito lisonjeado (a emoção tomou conta), pois
disputava a vaga com pessoas de alto nível. 0 que auxiliou no processo de contratação foi
experiência adquirida e o trabalho desempenhado na Telesc. Desta forma, sua rede de
relacionamentos que era restrita ao emprego na Telesc, tornou-se muito mais ampla. Esse
exemplo de vida anuncia a importância do ser humano desvendar as ferramentas necessárias
para gerenciar seus pensamentos, trabalhar suas perdas, se tomar líder de si mesmo e ser feliz!

4.3 0 impacto financeiro e o sofrimento como fontes de aprendizado: a importância da
reflexão

O emprego tem grande importância na vida de Jac. Para ele significa a

possibilidade de sustento e de realização das necessidades, além de proporcionar estabilidade
e segurança, que para ele é o mais importante. No entanto, sendo o trabalho fonte de sua
existência, Jac, coloca que o "ser desempregado" assustava-o um pouco. E segue dizendo num
instante inicial que o desemprego "é fonte de medo, anomia e sentimento de morte"
Diante desta realidade, o maior impacto negativo na vida de um desempregado é
a condição financeira. No entanto, na concepção de Jac, a reflexão foi diferente...

79

Tirando, é logicamente, que a vida das pessoas mudou de uma forma geral, a
condição financeira teve um impacto positivo, no meu entendimento, que foi
poupança, a acumulação de dinheiro, que a nossafamília conseguiu fazer ao sair
da empresa. Isso transformou a vida de todos, deu um pouco mais de folga, de
tranqüilidade, segurança e perspectiva futura.

Mesmo com o beneficio do acúmulo de capital, perguntou-se a Jac se ele se
sentiu desestruturado perante a sua família por ser um desempregado. E ele com toda
convicção declarou... "não me senti desestruturado" diante da família, pois ficou apenas vinte
e dois dias desempregado. "0 que eu sentia era que tinha dinheiro para ficar sem trabalhar
durante quinze anos. Enteio, eu não estava ameaçado se conseguisse administrar bem esse
valor. A não ser pelo fato que talvez eu fosse cobrado: aquele negócio..., pai desempregado

ninguém quer, nem os filhos!". No entanto, mesmo aderindo ao plano e recebendo a
importância de meio salário por ano trabalhado, Jac considerou o valor precário, comparado

aos anos de dedicação a sua atividade profissional. "Isso quebrou as pernas de muita gente.
Eles poderiam ter colocado um valor um pouco maior. Eu ainda contava com um fundo de
garantia acumulado desde 1973 e depois com dinheiro do SISTEL (..) que continua sendo um
fundo para a aposentadoriaprivada".

Esse exercício de indagações sobre o valor irrisório do PDI, sobre a política
privacional vigente, desencadeia sentimentos de descontentamento, tristeza, sofrimento,

medo, pressão, amargura, entre outros, afetando o ser humano no seu contexto fisico e mental.
Em meio a esta realidade, Jac procurou não deixar cair sua auto-estima, pois para ele ter um
hobbie para se distrair e ao mesmo tempo cuidar da saúde é essencial à vida de um homem.
Então, mesmo durante a crise da pré-privatização, processo de privatização e a pósprivatização, que hoje na sua concepção já pode ser chamado de pós-privatização, pois já é

um fato consumado, ele sempre se exercitava. "Em todos os lugares que eu me encontrava,
estava andando, correndo, porque eu tinha na minha cabeça que se estivesse pelo menos bem
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fisicamente, teria estrutura para segurar todas as outras barras".Desta forma Jac fazia

questão de se manter sadio para conservar sua saúde fisica e mental.
No entanto, há vários fatos que Jac não conseguiu controlar durante o desmonte
do seu trabalho. E um desses acontecimentos estava relacionado à bebida. Teve um certo

período na Telesc que Jac e seus amigos viajavam muito para Curitiba por ordem de viagem,
"não transferência", pois seu trabalho ainda estava vinculado a empresa fixa. Então, por

algum tempo eles ficaram instalados em hotéis e os aperitivos e o consumo de álcool começou
a fazer parte do cotidiano de Jac e seus amigos. Para ele era algo normal, pois eles saiam do
trabalho, faziam uma ginástica e por volta das oito horas da noite combinavam de se encontrar
no restaurante do hotel. "Dai era batuque, samba e farra de homem. Era inevitável sair
cerveja.. , só cerveja!". Apesar de ser só cerveja, ele via nela uma saída e uma distração para

os seus problemas, mas sabia que tinha que manter um controle. No entanto, muitas vezes não
conseguiu ter domínio de si, afetando aquilo que é de mais importante para manter uma
qualidade de vida: o sono.

Senti bastante diferença no sono durante o período de mudança na empresa. A
gente fica administrando informações durante a noite, fica processando dados,
arrumando, comparando, imaginando. Fazemos tudo isso na hora que sossegamos
num sofa ou numa cama. E neste momento que começamos a pensar: se isso
acontecer, se aquilo ocorrer, o que eu faço com isso.. , entre outros
questionamentos. Tudo natural do ser humano!.

Mesmo diante de tantos enigmas é preciso saber comandar os sentimentos. Pode
até ocupar uma parte do tempo do indivíduo, mas não o tempo todo. "Isso na época eu não
consegui levar muito bem, hoje já levo as coisas com um pouco mais de sabedoria". 0 ser

humano que vivencia um processo impactante no seu trabalho tem a impressão de estar sendo
consumido interiormente (DEJOURS, 1988) e isso acaba por destruir a sua saúde mental
implicando nas condições fisicas, químicas e biológicas do seu dia-a-dia".
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Para enfrentar todas essas dificuldades Jac procurou contar muito com seus
amigos. Ele se considera um homem com verdadeiros amigos. No entanto, não só amigos
faziam parte do mundo do trabalho... "por incrível que pareça, tinham pessoas que olhavam
desta forma para voce. Com um sorriso no olhar, com um comportamento `jocoso"... não
consigo nem imaginar, mas tem pessoas que se comportaram desta forma". Por outro lado

Jac contou com seus amigos. Estes, procuravam conversar, dar força, apoio e passar
informações na medida do possível.

Para mim, contar com amigos foi o fator responsável por ter conseguido superar
esta fase. Falar, trocar idéias, conversar com pessoas, saber o que estava
acontecendo com os outros e estabelecer comparações foi importante para perceber
...Opa! A situação dele lá é pior que a minha! Desta forma tudo vai se acomodando
e no final você acaba compreendendo que sua situação não era tão dramática
assim.

Verifica-se, nas palavras de jac, a importância do companheirismo em situações
dificeis. 0 ser humano tem a necessidade de uma relação afetiva para ter domínio das
situações. E muitas vezes, Jac não conseguiu reagir ao domínio incessante do seu trabalho,

deixando de realizar coisas que lhe agradavam, resultando em frustrações. Além disto, ele
considera que faltam algumas coisas em sua vida. E uma delas é o fato de não saber
aproveitar mais o seu lado emocional.
Devido A. mecanicidade do trabalho, Jac se considera muito técnico e prático.
"Vivo juntando coisas, equacionando soluções para problemas e buscando soluções que nos
deem uma condição de vida melhor sob o ponto de vista de conforto, porque é preciso, mas
falta sentimento, falta a aproximação de pessoas que na realidade é o objetivo de todos". E

no seu entendimento, "esse objetivo é a qualidade de vida". E para alcança-la, falta melhorar
muitos aspectos, pois a qualidade de vida se resume em uma única palavra: "liberdade!".
"Quando eu falo em liberdade é em todos os sentidos: liberdade de ir e vir para algum lugar,
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liberdade financeira de poder comprar, porque sem dinheiro você não tem liberdade,
liberdade de ter uma casa, de ter uma família saudável". Para Jaca liberdade representa e se
transforma em qualidade de vida. E na sua concepção faltam algumas coisas para chegar la.
Em meio a tantas modificações e incertezas perguntou-se a Jac o que ele sentia
em relação ao futuro.

0 tempo vai passando, as coisas vão se arrumando, a aposentadoriafica mais
próxima... motivos de risos... a familia já está mais estável, não se tem necessidade
mais de se fazer grandes investimentos como casa, carro. Assim vai ficando mais
sossegado. Você sai daquela condição de ter, ter e ter, para tentar viver como ser
humano. Se relacionar bem coma pessoas e tentar mudar sua força de trabalho e
sua criatividade ajudando outras pessoas através de entidades filantrópicas entre

outras coisas.
Hoje, o futuro esta mais claro!

Perante a toda essa experiência de vida colocada por Jac, o problema não e a dor
original causada por uma rejeição, critica, problemas profissionais, perda de emprego,
separação conjugal, acidente, frustração. 0 problema é a leitura que permanece da dor

emocional e os novos registros que ocorrem depois a cada leitura. Para Jac a ampliação do
trauma rouba a segurança, assalta a alegria de viver, abate a luta pelos ideais da vida. Desta
forma o indivíduo precisa compreender algumas areas do funcionamento da mente. E ao
compreende-las, é preciso que ele adquira ferramentas para mudar alguns pilares de sua

história.
E para viver com qualidade de vida e alcançar o que Jac sempre almejou é que
ele buscou no esquecimento dos problemas e no aconchego da família o sentido de continuar
sua caminhada de uma forma justa e prazerosa.
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4.4 A mascara embutida: família e sociedade
Os sentimentos constituem a rota mais importante para a vida interior de um
membro da família. Jac vivenciou um momento de muito silêncio em seu ambiente familiar
devido aos sentimentos devastadores que abateu sobre ele. No entanto, apesar de tanto
sofrimento psicológico, ele ainda conseguiu manter um bom relacionamento com sua esposa e
seus filhos.
No período em que Jac começou a trabalhar na TIMSUL em Curitiba (PR), sua
esposa foi quem mais sentiu toda a mudança que se instalou na família, pois além das

obrigações de mie, ela teve que ficar em constante deslocamento para manter a relação com
Jac. "A esposa que recebeu o maior impacto porque teve

que ficar que nem um ró-i6". No

entanto, esta transformação na relação familiar foi vista por Jac como uma oportunidade,
principalmente para a sua esposa.

Minha esposa tinha uma vida muito limitada que se resumia na casa. Então ela
nunca deu uma "voadinha" diferente. Com a história de ter que trabalhar e morar
distante, ela pode mudar de cidade, conhecer outras pessoas, experimentar ficar
longe dos filhos, controlar as coisas ci distância e administrar a casa quase de uma
forma total. Coisas que naturalmente ela não fazia antes, se viu obrigada a fazer.
Justamente porque eu estava distante.

A ausência do pai e, temporariamente da rude, modificou o ritmo de vida de toda
a família. Os filhos se viram na obrigação de caminhar mais sozinhos e alçar seus próprios

vôos. "Eles tiveram que resolver muitos episódios, que antes estavam somente nas minhas
meios". Apesar do afastamento, Jac considerou este

período muito produtivo e no fundo se

sentia muitas vezes motivado a continuar lá, pois era motivo de orgulho para seus filhos
dizerem para os amigos que seu pai trabalhava em outra cidade. De certa forma, para Jac, isto
gerava um certo status positivo para a família, pois era uma situação impar, diferente da

existente nas relações sociais, como família, vizinhos e etc.
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Apesar de Jac procurar administrar a situação e manter um elo forte ainda com
seus filhos, ele sabia no fundo o que aquela mudança tinha causado no ambiente familiar.
"Uma vez ou outra um vai reclamar, resmungar, brigar e se comportar de uma forma
indignada. Tudo resultado da pressão do momento. Mas não tivemos momentos muito
agudos". Para Jac o amor e o respeito prevaleceram sobre todos e isso ajudou muito a família

a superar as dificuldades. 0 momento mais dificil, na sua concepção, foi a época em que ficou
desempregado....

Eu tinha medo da reação dos meus filhos ao me verem sem emprego. Cheguei a
ouvir de um filho meu: vais ficar em casa desempregado? Então existia uma certa
preocupagdo... No entanto, vindo da parte de quern veio é sinal de observação
devido aos fatos parecidos que os amiguinhos vivenciaram.

Jac se sentiu um pouco abalado, mas sabia que a reação era normal para a idade
e situação. Na verdade as pessoas nunca estão preparadas para as mudanças, mas isso pode

acontecer na vida de todos em qualquer momento. No entanto, a preocupação perdurou por
pouco tempo, pois logo Jac conseguiu se recolocar no mercado de trabalho.
Durante o período transitório, a família de Jac sempre esteve presente em sua
vida e nas suas decisões. Até mesmo porque, aquela situação de ter que ficar longe de tudo e
de todos sofrendo, deixou Jac numa posição desconfortável. Então, ele sempre procurou ouvir
a todos. "A família foi sempre consultada. Foi sempre parte integrante de todos os
acontecimentos e decisões que foram tomadas. Ela argumenta, eu analiso, critico e direciono
o caminho. Minha família sempre esteve presente em tudo na minha vida". Esse depoimento

de Jac demonstra uma relação aberta e consciente da realidade e necessidade contigencial que
a família vivia. Os filhos e a mulher procuravam, na medida do possível, criar um
relacionamento ativo, apoiando as decisões tomadas pelo chefe de família.
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No entanto, além do apoio familiar é também necessário o apoio dos amigos. E
com esse apoio Jac sempre pôde contar. Para ele só importava os verdadeiros amigos.
Inicialmente achou que conseguiria enfrentar o enigma sozinho, pois se julgava preparado
para estar e ficar sozinho..

Eu sempre achei que não teria grandes problemas de ficar sozinho e que teria
facilidade para administrar isso tudo. Eu me preparava para encarar situações
dificeis. Sempre me preparei... foi sempre assim. Eu achava que tiraria de letra.
Mas na verdade o ser humano se abala tanto emocionalmente que precisa de
ombros para chorar dentro dafamília e fora dela também. E seguramente isso
aconteceu.

Como conseqüência de toda mudança que abala fmanceiramente uma família,
perguntou-se a Jac se ele sentiu preconceito dos amigos em relação a sua condição de
desempregado. Mas na verdade Jac ficou pouco tempo desempregado e não sentiu realmente

distância dos amigos. Além disto, Jac e seus amigos sabiam que mesmo que ficassem
desempregados por três, quatro, cinco anos ainda teriam condições de se auto-manter.

0 meu plano A era ganhar a vaga que estava disputando com mais outras duas
pessoas na TIM SUL, e desta forma não mexer nos valores que eu tinha a não ser
para fazer investimentos. E o plano B era não trabalhar e ficar em casa descasando
por 60 dias e nesses 60 dias fazer todo o meu planejamento de vida para frente.
Fazer uma boa pós-graduação, dar continuidade ao Inglês, fazer um mestrado e
mais tarde tentar um doutorado fora em Ciências Econômicas. Isso conseguiria
fazer em cinco anos onde eu teria capital para me financiar. Depois como Doutor,
eu tentaria me recolocar no mercado de trabalho.

Pode-se perceber, através da interpretação dos planos de vida de Jac, o aprendizado
adquirido pela vivência e reflexão constantes a respeito do seu real destino. E neste processo

enfatiza-se a importância do sofrimento e da frustração, pois através deles e encarando seus
próprios limites é que Jac conseguiu redirecionar seu destino.
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Diante desta história de vida, apreende-se e evidencia-se a importância da mudança no
contexto social do indivíduo. 0 mais intrigante, na visão de Jac, é que o homem ainda não
conseguiu resolver os problemas que acompanham essas mudanças, e nem menos aceitar as
adaptações necessárias. 0 mundo do trabalho, que é a razão de ser do trabalhador, segundo
Tolfo et al (2003), já não é mais o mesmo. 0 modelo tradicional Taylorista-Fordista foi
perdendo espaço a fim de superar a crise pela qual as empresas estavam passando; para Tolfo
et al (2003), começam a se implantar novos modelos de organização do processo produtivo e,
conseqüentemente, do trabalho.
Neste contexto, surgem os modelos de organizações flexíveis, respalados pela
evolução tecnológica que passam a exigir do trabalhador novas "capacidades". Mas até que
ponto esta nova gestão beneficiou o ser humano? Não se julga o desenvolvimento e a
evolução da sociedade. No entanto, segundo Tolfo et al (2003), estes modelos nos quais as
empresas propalam um modo de gestão mais participativo, horizontalizado, flexível e
automatizado tem seus efeitos sobre o mundo do trabalho: o desemprego aumenta, ha uma
maior competitividade entre os trabalhadores e perda dos direitos trabalhistas, o que acaba por
fazer com que estes trabalhadores submetam-se a relações de emprego precarizadas.
Então, observa-se que toda mudança tem seu lado positivo e negativo. Por isso se
ratifica a importância de estar bem preparado para enfrentar esse mercado desafiador,
resgatando alguns valores relativos ao trabalho e ao ser humano, que se perderam com os
pensamentos mecanicistas, que tanto comprometeu a qualidade de vida das pessoas. E Jac
sempre procurou estar bem estruturado para enfrentar esses tipos de desafios. No entanto, se
estes novos desenhos de gestão trouxeram conforto, por outro lado roubou a liberdade, pois o
individuo tomou-se escravo dependente das vantagens desse modelo desenvolvido.
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Hoje, Jac mesmo empregado considera o desemprego assustador. 0 emprego é de fato
muito importante na vida das pessoas. Não se consegue tirar renda de outro lugar a não ser
trabalhando, praticando alguma atividade. Então, o emprego é fundamental na vida do ser
humano. Mais ainda existe um estigma muito grande perante o emprego versus o desemprego

e precisamos desvendá-lo!
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5.FECHAMENTO DO TRABALHO

Encontre um oasis em seu deserto. Os perdedores vêem
os raios.
Os vencedores vêem a chuva e a oportunidade de
cultivar.
Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos
fracassos.
Os vencedores começam tudo de novo.(CURY, p.186,
2002).

0 mundo de hoje é extremamente individualista. Essa nova forma de
configuração do jeito de se gerir uma organização trouxe conseqüências nefastas A
qualidade de vida dos indivíduos, pois estão mexendo com os sentimentos dos
trabalhadores, das suas famílias e do próprio pais. A privatização é só mais uma política
que está imperando na nossa sociedade. Em alguns pontos ela beneficiou as empresas
que aderiram essa política, tornando-as mais livres para enfrentar o mercado
competitivo. Mas o indivíduo tem que ter um certo equilíbrio emocional e psicológico
para liderar todo esse processo.
Estudos comprovam que o ser humano não está preparado para enfrentar
as mudanças que acompanham a conjuntura atual, como o processo privacional, e não
conseguem nem menos aceitar as adaptações necessárias. Uma conseqüência brusca de
todo esse processo é o desemprego, que cria a impressão do indivíduo estar sendo
consumido interiormente, desmanchado, degradado, corroido...No entanto, quando o
indivíduo introduz uma preparação e se mantém firme diante deste contexto tortuoso,

ele absorve de uma forma mais sensata todo este conflito. Ao invés de se fechar para o
mundo ele cria maneiras de amadurecer o pensamento de que vai sair da empresa, na
qual dedicou anos de trabalho, para se transformar numa idéia agradável que não o
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assusta. Pois, ele acaba por encarar essa conseqüência apenas como uma chance para se
desenvolver em outro lugar.
Considerando então esta conjuntura atual, verificou-se em primeiro lugar,
que uma empresa que adota um plano de transformação em sua essência, acaba por
enfrentar graves problemas de eficiência, tensão, frustração dos funcionários e muitas
outras questões. Na verdade a organização esta em busca de seu autodesenvolvimento.
E devido A interferência estatal e a falta de oportunidades para competir no mercado ela

acaba por adotar mudanças bruscas na sua estrutura gerando um certo caos. No entanto,
ao adotar planos de enxugamento ela acaba facilitando a sua permanência no mundo da
concorrência.

Em segundo lugar, não se pode esquecer o impacto insensível que essas
novas gestões geram nos indivíduos. Constatou-se que o ser humano que se depara com
o desemprego enfrenta as dores e os sentimentos mais amargos no seu contexto de vida.

Uma vez que o trabalho transforma o homem e a sua realidade. A atividade profissional
proporciona uma aventura fascinante e uma rede de relacionamentos que faz do
indivíduo um ser mais confortável mentalmente e fisicamente. t claro que ao se perder

um emprego os efeitos são os mais variados, pois cada um pensa e age de uma forma e
muitos não tern o prazer e não discernem a importância de se estar trabalhando. No
entanto, o sentimento de derrota é evidente na alma do indivíduo tornando-se mais
sentimentalista. Desta forma, ele começa a agir diferente a ser diferente afetando o que
há de mais sensato que é a sua qualidade em viver. A partir deste momento ele acaba
por enfrentar o caos econômico, social, mental, fisico e familiar e isso o desestrutura por
completo.
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Sensivelmente, o personagem principal do desenvolvimento deste
trabalho, enfrentou um desgaste emocional e fisico muito grande ao se deparar com o
desemprego pós vinte e seis anos de muito trabalho. Mas foi fiel ao contexto inserido
bruscamente em sua vida. Ele não se obscureceu. Planejou-se emocionalmente e
psicologicamente e continuou sua caminhada ajudando pessoas e buscando outras
alternativas. Ao invés de se manter estático diante daquela situação, procurou formas de
se autodesenvolver para se portar frente a sua nova realidade.
Descrever uma história de vida, onde um homem sofre as dores de um
capricho do governo, é algo muito sensível. 0 sentimento de impotência perante a
família e a sociedade corroi sua postura. Ainda estamos a par de uma sociedade aonde o
tempo não apagou o sentimento mecanicista que prevalece sobre as pessoas e impera
nas organizações. Criar uma fonte de equilíbrio, onde acima de tudo está as emoções e
as necessidades psicológicas do ser ainda está longe de acontecer. Feliz de quem
consegue, como ocorreu com Jac, ter estrutura para suportar um movimento que
culmine na falta da essência do indivíduo que é o emprego.
Sendo assim, o lado positivo de uma crise na mente deste personagem
caracterizou-se com o desafio e a vontade de lutar mais e mais frente a esta
contingência. Ele criou mais forças, manteve-se firme perante todo o processo de
desmonte de sua empresa, brandiu todas as oportunidades e seguiu seu rumo.
Diante deste contexto, nada mais sensato do que tentar entender mais
afincou a raridade de encontrar uma pessoa que conseguiu jogar e se manter frente
conjuntura de ver sua vida se desvencilhando. Mesmo não sendo uma pesquisa pioneira,
acredita-se que por lidar com pessoas, nunca se encerra a oportunidade de se enxergar
novas vertentes e horizontes. 0 ser humano é muito complexo, ainda tem-se muito que
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descobrir, pois a cada dia que passa aprendemos cada vez mais. Por isso apaixona-se
pela vida porque a vida é um espetáculo imperdivel.
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APÊNDICE A
Roteiro da entrevista
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Qual é a sua formação?
Quantos anos você tem?
Quando você ingressou na Telesc?
De que forma você entrou na empresa?
Você sempre desenvolveu a mesma função dentro da empresa?
Conseguiu desenvolver sua carreira na empresa?
Quantos anos você se dedicou à empresa?

I - SATISFAÇÃO E COMPROMISSO COM TRABALHO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

0 que o trabalho representa na sua vida?
Como era a relação de trabalho?
Você se sentia importante dentro da empresa?
Gostava do que fazia?
Voce achava que seu emprego era para a "vida toda"?.
Como era o ambiente de trabalho?
Você alguma vez se imaginou fora do ambiente de trabalho?

H - SURGIMENTO DA IDÉIA: PRIVATIZAÇÃO
1)
2)
3)
4)
5)

Como você recebeu e sentiu a privatização?
Qual a sua opinião sobre esta política de desenvolvimento adotada pela empresa?
Consegue descrever os beneficios dessa politica adotada?
Qual o impacto que a privatização causou no seu ambiente de trabalho?
Você acreditava que realmente a privatização seria inserida no contexto da
organização?
6) 0 que esta mudança implicou?
7) Seus rendimentos sofreram alteração?
8) Você encontrou dificuldades para absorver essa mudança que culminou no
desemprego?
9) Como lidou com a idéia de ficar sem o emprego após vinte e seis anos?
10)Fale sobre teus sentimentos e emoções durante esse período de transformações?
11)A privatização influenciou a sua qualidade de vida?
12)Voce tinha projetos para o futuro dentro da empresa?
13)Você notou alteração no seu comportamento durante o processo de privatização?
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III - ADESÃO AO PDI
1) Por que você aderiu ao Plano de Demissão Incentivada?
2) Houve pressão para aderir ao plano de demissão incentivada?
3) Sentia-se preparado para lidar com a idéia do desemprego?
4) 0 que você pensou ao saber que dentro de alguns dias não faria mais parte da empresa?
5) Como você lidou com o sofrimento de seu grupo de trabalho?
6) 0 que sentiu ao assinar sua carta de demissão?
7) Voce se arrependeu de Ter aderido ao plano?
8) 0 que você leva de lição de todo esse impacto na vida de um ser humano?
9) Qual a posição de seus colegas de trabalho durante todo o processo de mudança?
IV - DEPOIS
1) Como foi seu primeiro dia sem o seu emprego?
2) Você se sentiu desestruturado?
3) Conseguia ter forças para tentar encarar o mercado de trabalho novamente?
V - CONTEXTOS

Contexto Econômico
1) Seus rendimentos sofreram alteração?
2) 0 que esta alteração implicou?
3) Você se sentiu frente A condição financeira?
4) Você se sentiu perante a família por não ter mais seu meio de sustentação?
5) Como você absorveu a idéia de ser um desempregado?
6) 0 que voce achou da quantia que recebeu da demissão incentivada?
7) Esse valor recompensou tantos anos de trabalho e dedicação a empresa?
Contexto Saúde
SAÚDE FÍSICA

1) Você pratica alguma atividade fisica?
2) 0 que motivou a realizar tal atividade?
3) Como você avalia a sua male?
4) Como se via em relação à condição fisica e mental?
5) Com que freqüência você vai ao médico?
6) Você toma medicamentos? Para que? Durante o processo de privatização tomava?
7) Você bebe? Freqüência? Bebia muito durante o processo de privatização?
8) Com relação ao sono, você dorme bem? Sentiu alguma diferença no sono durante todo o

processo de mudança na empresa?
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SAÚDE MENTAL

1) Você se sentiu um "desempregado"?
2) Como foi essa experiência? (expectativas, sentimentos, ansiedade).
3) Como você acha que as pessoas viam todo esse processo de mudança: desemprego?
(família, amigos).
4) Voce percebeu algum tipo de preconceito em relação a sua condição?
5) 0 que você entende passar por toda essa mudança de vida?
6) Como se sente na sua idade ter que passar por isso?
7) Como você se via e como se vê em relação a sua condição fisica? E a aparência?
8) Com que aspectos da sua vida esti. satisfeito?
9) Com que aspectos da sua vida está insatisfeito?
10) 0 que você entende por qualidade de vida?
11) Voce diria que vive com qualidade de vida?
12) E antes na empresa em processo de mudança, você diria que vivia com qualidade de
vida?
13) Como se sente em relação ao futuro?
Contexto Familiar
1) Como é o seu relacionamento com sua esposa e seus filhos?
2) Como era o seu relacionamento com a esposa e filhos antes do processo de privatização?
3) Houve mudança no relacionamento de vocês após o processo de privatização?
4) Como era durante o período de mudança a relação de afetividade?
5) Você notou alguma alteração no comportamento da família a hora que se viu perto do
desemprego?
6) Como sua esposa e seus filhos reagiram a sua presença diária em casa?
7) Voce notou alteração no comportamento deles em relação a voce? E seu em relação a
eles?
8) .Você sentiu medo deles não aceitarem sua condição do momento?
10) Sentiu algum tipo de preconceito por parte da família por ser a estrutura da casa?
11)Qual a posição da família quanto ao processo de adesão ao plano de demissão
incentivada?
Contexto social e lazer
1) Sentiu necessidade de apoio nesta fase de transição?
2) Você tem amigos?
3) Como eles reagiram ao saber que você estava desempregado?
5) 0 que seus amigos acharam de voce ter aderido ao plano de demissão incentivada?
6) 0 plano desestruturou sua rede de relacionamentos?
7) Como ficou a sua relação com a sociedade ao saber que agora fazia parte da classe dos
desempregados?
8) Com relação aos amigos empregados como você se sentiu?

frustação

família

desemprego

incerteza

coragem

