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CAPÍTULO 27 

O TRABALHO NA PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Odair Furtado 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 Brasil passou e vem passando por um forte ajuste no campo produtivo 
e financeiro. A forte crise do capitalismo que se abateu sobre o planeta 

a partir da década de 80, os efeitos da reestruturação produtiva resultante da 
informatização da produção, a crise financeira dos principais centros do 
capital em 1995 e a formalização do “Consenso de Washington” que definiu a 
política de controle do capital neste período executada de forma draconiana 
pelo FMI e Banco Mundial, tendo como gendarme a nação mais poderosa do 
planeta, produziram efeitos bastante conhecidos, discutidos e criticados. 

A política financeira adotada pelo capitalismo e o processo de 
globalização e de reestruturação produtiva produziram no Brasil avanços, 
ajustes e problemas que afetam diretamente os trabalhadores, o mercado de 
trabalho e a relação de trabalho e emprego. No último período temos 
acompanhado um relativo crescimento do país e uma intensa discussão 
sobre as consequências da política de ajuste financeiro e produtivo tanto 
para o desenvolvimento de nossa economia quanto para o bem-estar do 
nosso povo. Nem sempre essas posições estão de acordo com a política 
definida e com suas ações realizadas. 

É a partir da análise dessa conjuntura política e econômica que iremos 
discutir a perspectiva da política pública para o trabalho. Já há algum tempo 
(podemos colocar como marco o início do governo Fernando Henrique) que 
se busca a elaboração de uma política pública para minimizar os problemas 
em função do desemprego. Podemos dizer que não há, ainda hoje, um 
consenso sobre o problema. Não há acordo entre posições representadas pelos 
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pesquisadores, pelo campo sindical, governamental e o dos empresários. 
Mesmo no campo progressista, que já foi mais homogêneo, temos 
divergências sobre os caminhos a percorrer para a elaboração de uma política 
pública eficiente que resolva o problema crônico da falta de emprego em 
nosso país. Mais emprego ou geração de renda? Autonomia do trabalhador ou 
segurança da carteira assinada? Novos caminhos para o socialismo ou 
programa assistencialistas? Autores como Singer e Dowbor divergem nesta 
questão e apresentam análises diferentes apontando para uma mesma 
perspectiva que é a da emancipação dos trabalhadores. 

Para Dowbor (2006) 

Quando olhamos experiências de organização social que claramente 
estão dando certo, desde Kerala muito pobre até a Suécia ou o 
Canadá muito ricos, o denominador comum é uma sociedade civil 
organizada e exigente, que obriga o Estado a prestar contas do 
destino dos recursos, e cria um ambiente onde as empresas privadas 
se vêm obrigadas a respeitar os interesses sociais e ambientais da 
região onde se implantam. As organizações da sociedade civil, neste 
sentido, são cada vez mais indispensáveis. Em termos de democracia 
econômica, a contribuição é essencial. É muito mais fácil manipular 
indivíduos isolados, ainda que sejam milhões, do que interesses 
sociais organizados. À medida que os mecanismos de concorrência 
de mercado são substituídos por oligopólios, cartéis e semelhantes, 
com poder planetário —grande parte das maiores economias do 
mundo são hoje empresas, e não países, com dirigentes que ninguém 
elegeu— a expressão organizada dos interesses da sociedade torna-se 
indispensável ao funcionamento da própria economia. 

Mesmo concordando que o fundamental é a superação do 
capitalismo, há uma diferença entre Dowbor e Singer quanto ao tipo de 
organização necessária para que essa mudança ocorra. 

São questões que estão colocadas na ordem do dia da discussão sobre 
políticas públicas e trabalho. Qual a consequência disso para o trabalhador e 
suas perspectivas políticas e principalmente, do ponto de vista da Psicologia 
Social, como se dá a produção de sentido sobre essas questões? Como o 
movimento operário e sindical está se posicionando frente a essa realidade? 
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A organização dos trabalhadores hoje é suficiente para enfrentar a 
reorganização política do capital do ponto de vista de sua mundialização? 
Da transnacionalização da produção? Responder a essas questões é crucial 
para a reorganização do enfrentamento do capital e é o ponto central de 
nossa discussão no presente momento. 

Wanderley Codo, do Instituto de Psicologia da UnB, partindo de seus 
trabalhos no Laboratório de Psicologia do Trabalho (do Instituto de 
Psicologia/UnB), pesquisas e publicações (CODO: 2004; CODO: 1995; 
CODO: 1992) defende que a superação do emprego pode representar uma 
vantagem para o trabalhador e que formas características de geração de 
renda no Brasil, como o comércio ambulante, estariam num estágio superior 
ao emprego do ponto de vista da alternativa que representa para o 
trabalhador no campo da alienação do trabalho, como é definido pelos 
autores marxistas. Outros autores argumentam que não há esgotamento do 
trabalho expressado através do emprego e sustentam esse argumento como 
Ricardo Antunes (Sentidos do Trabalho: 1999). Neste caso, parte de uma 
análise das condições de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e o 
papel que o país ocupa no cenário produtivo mundial. Diz que há espaço 
para o crescimento econômico e que isso trará o aumento do emprego 
formal. Entretanto, a discussão não é de caráter econômico e não depende 
exclusivamente da conjuntura econômica e social. O que está em jogo é a 
organização dos trabalhadores e seu nível de consciência. A alternativa ao 
emprego é estratégia de sobrevivência ou forma superior de organização 
das relações de trabalho? O momento não oferece a base material para a 
resolução da questão, mas é possível identificar tendências. 

Evidentemente, precisamos considerar que os autores citados tem 
mais concordâncias entre si do que discordâncias e que tais discordâncias se 
apresentam a partir da dimensão de estudo e pesquisa que cada um executa 
em seu campo de trabalho. 

Neste caso, para nós é bom e importante acompanhar a sutileza do 
debate e principalmente utilizar esse parâmetro crítico como orientação para 
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discutirmos a realidade brasileira, do ponto de vista das relações de 
produção e das relações de trabalho para além de uma mirada simplista que 
vê a reprodução no Brasil das tendências dos países europeus ricos e dos 
Estados Unidos da América. 

Há um precedente importante que justifica a desconfiança do 
pesquisador em relação a argumentos que nos convencem por antecipação. 
Caio Prado (1979), em A Questão Agrária, apresenta um bom argumento 
para superar uma antiga crença dos marxistas brasileiros que militavam no 
Partido Comunista Brasileiro desde a sua fundação em 1920 até a década de 
50. Era letra corrente que o Brasil havia passado por uma fase feudal 
durante o período das Capitanias Hereditárias e que resquícios dessa fase 
deveriam ser superados através da transição de um governo burguês que 
modernizasse o país. A organização do trabalho no campo através dos 
meeiros (que trabalhavam a terra em meias com o proprietário e dividiam a 
produção) comprovaria a forma feudal de produção. O meeiro seria uma 
espécie de servo da gleba dos barões do café. Prado, com A Questão 
Agrária e Cândido (1977) com Parceiros do Rio Bonito, desmontam essa 
teoria apontando que a relação de trabalho e produção dos meeiros era 
moderna e representava a forma capitalista de trabalho no campo. 

Nosso argumento, seguindo a mesma lógica dos autores citados, coloca 
a seguinte questão: não estaremos nós frente a um fenômeno de antecipação, 
no Brasil, de uma nova organização mundial das relações de trabalho? 
Estamos querendo dizer que o Capitalismo mudou neste último período e o 
seu modo de organização transnacional, mundializado, exige uma nova 
relação de trabalho que estaria sendo forjado exatamente neste momento. A 
economia brasileira interessa a rede internacional e aqui ela encontraria o 
caldo de cultura necessário para o seu crescimento e desenvolvimento dessas 
novas relações de trabalho. Não somente em nosso país, mas também no 
restante dos países denominados de BRIC (Rússia, Índia e China) acrescidos 
do México e África do Sul. O pacote inclui a qualificação dos trabalhadores, 
os baixos salários, a mão de obra excedente (exército de reserva ampliado), a 
industrialização, o campo de consumidores finais de muitos dos produtos 
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aqui fabricados, a organização financeira e a desregulamentação progressiva 
das leis trabalhistas, Todos os países citados acima, com maior ou menor 
potencial, apresentam tais características. 

Da mesma forma que a crise do capitalismo da década de 1980 
detonou a política do Welfare State esta nova reorganização efetuaria o 
ajuste para o próximo período, produzindo novos polos de produção 
mundial. Esta é uma hipótese possível para a crise de produção vivida pelos 
países mais ricos do planeta (G7) que gera desemprego estrutural 
(trabalhadores que não terão condições de voltar ao mercado de trabalho). 
O cenário é agravado com a chegada de imigrantes das antigas colônias que 
aumentam significativamente o exército de reserva. Gorz e Offe já 
analisaram essa condição apontando o fim do emprego, Offe, 
particularmente, faz uma análise contundente da perspectiva do capitalismo 
neste cenário a partir do território europeu e alerta para o risco da 
hegemonia da política neoliberal. Giddens, não vê saída para o próximo 
período e a “terceira via”, na maneira como ele a define, trata-se de 
capitulação, mesmo que temporária, a esse campo hegemônico. 

Os anos recentes alteram o cenário descrito do ponto de vista das 
chamadas “economias emergentes”. Por pressão dos organismos 
internacionais de controle do capital, como FMI, Banco Mundial, por força 
das análises do mainstream do jornalismo econômico (Financial Times, The 
Economist, Wall Street Journal), tais economias realizaram acertos 
consideráveis e impulsionadas pela conjuntura econômica mundial 
favorável saíram fortalecidas. O Brasil é um caso exemplar desse tipo de 
acerto e receberá em breve o “investment grade” das agências 
internacionais de avaliação. O fato coroa a política de controle monetário e, 
ao mesmo tempo, significa a entrada considerável de recursos financeiros 
no país. Essa nova condição empresta alguma autonomia e possibilidade 
dos países chamados de “economia emergentes” de frequentarem, mesmo 
que como convidados de segunda categoria, o clube dos sete mais ricos. 
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Sabemos, nós pesquisadores no campo da Psicologia Social, que 
mudanças estruturais na economia são acompanhadas de um correlato de 
crenças e valores que consolidam do ponto de vista subjetivo as 
transformações da realidade. Evidentemente, estamos considerando que a 
base estrutural e superestrutural do capitalismo permanece (ao menos por 
hora) intacta e que tais crenças e valores estarão submetidos ao quadro 
ideológico de manutenção das relações de produção. Entretanto, serão 
possíveis mudanças importantes nas relações de trabalho com manutenção 
das relações de produção? A questão é saber como a produção de sentido 
sobre o mundo do trabalho poderia trazer algum indicativo sobre essas 
possíveis mudanças. 

De acordo com Furtado (2002), a relação dialética entre os campos 
subjetivos e objetivos, mesmo considerando a primazia da realidade, 
permite que os dois campos se interpenetrem. Essa relação dialética permite 
que as mudanças sociais sejam acompanhadas da crença na mudança. É o 
que Enriquez (1974) argumenta sobre o imaginário revolucionário da 
produção de utopias. Assim, podemos afirmar que a crença na mudança irá 
produzir o campo subjetivo favorável à mudança e o contrário, mesmo com 
condições materiais suficientes, pode não mobilizar suficientemente os 
sujeitos da ação na direção da mudança proposta. 

O campo da Economia Solidária, para além dos trabalhos realizados 
por militantes das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, 
transformou-se em política pública (SINGER: 1999; SINGER & SOUZA: 
2000). Há a construção de um campo de produção de sentido alternativo ao 
capitalismo através de uma ação social e isso é repercutido através do 
gestor público, que torna o argumento político confiável (se o próprio 
governo defende é porque pode!). 

A Economia Solidária trabalha, do ponto de vista das crenças e 
valores, na contramão das crenças e valores que sustentam o edifício da 
economia capitalista (Boaventura: 1996) e portanto, é possível falarmos em 
construção de uma alternativa social. Mas estarão as experiências 
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cooperativadas construindo um modo de pensar alternativo ao capitalismo? 
Evidentemente, ao enfrentarmos esse assunto estamos tocando em um 
ponto muito delicado da teoria marxista: a definição de quem é o sujeito da 
transformação. Os marxistas ortodoxos argumentam que não houve 
mudança significativa e que esse sujeito permanece sendo a classe operária. 
Autores como Gorz (2006) e Offe (1994) falam no fim do emprego e por 
decorrência no fim da classe operária. Os lukacsianos (PINASSI & LESSA: 
2002) discutem sem negar a ortodoxia marxista, mas apontando o problema. 
Mesmo que este projeto de pesquisa venha a tocar na questão da ontologia 
do ser social (LUKÁCS: 1976), não é esse o foco e nem pretendemos chegar 
a essa profundidade abissal. A questão é encontrarmos indicativos a partir 
da análise do discurso de trabalhadores empregados e desempregados ou 
que encontraram alternativas seguras de renda sobre os sentidos do trabalho 
no presente momento e encontrarmos elementos que apontem para a 
mudança ou para a manutenção da forma capitalista de pensar (MARTINS, 
1976). Perceber como as expectativas de mudança e de manutenção social 
se combinam e se apresentam no presente momento.  

Compromisso social e qualidade de vida 

O campo de discussão sobre o fim do emprego é compatível com o 
cenário em que se desenvolve: autores europeus e estadunidenses falando da 
realidade dos países mais ricos do planeta e da condição que a produção e 
relações de trabalho se encontram no presente momento. Incluindo nesta 
discussão o problema emergente da imigração e do crescente conflito étnico 
(como os conflitos recentes ocorridos na França) que produzem focos de 
xenofobia, discriminação e de intolerância. Entretanto, não é esse o cenário 
brasileiro (ou mesmo da América Latina). As condições de desenvolvimento 
da economia brasileira e as condições econômicas em que se encontra o 
planeta colocam o país numa situação peculiar de exploração e 
desenvolvimento. No momento, há aumento do acúmulo de riqueza entre os 
mais ricos e empobrecimento maior da população. Mas, como resultado do 
esforço social da política de ação social do governo federal (programa como 
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Bolsa Família) há melhoria da condição de vida do segmento mais pobre da 
população e redução do número de pessoas que vivem abaixo da linha da 
pobreza. Estamos longe daquilo que se convencionou chamar de 
desenvolvimento sustentável (seja lá o que isso quer realmente dizer), patamar 
em que o país se livraria da sua condição de economia dependente e contaria 
com suas próprias forças para incrementar seu desenvolvimento econômico. 

Ocorre que o ciclo de crescimento, mesmo se tratando de 
crescimento pouco mais que vegetativo, numa economia que está entre as 
dez maiores do mundo, produz efeitos visíveis e a queda dos índices de 
desemprego para patamares suportáveis (mas ainda muito altos) produz 
efeitos na organização social e na qualidade de vida da população. Um 
desses efeitos é o incremento de políticas públicas visando a melhoria das 
condições de vida da população em geral e a mais pobre em particular. 

Podemos chamar a preocupação com a produção de políticas públicas 
que visem beneficiar diretamente a população em geral e a população mais 
pobre em particular como uma política baseada em compromisso social. 

Como a política pública repercute no padrão de vida das pessoas? A 
política pública que visa a melhoria das condições de vida das pessoas tem 
caráter organizativo? Qual o tipo de organização que essa política produz? 
Ela é suficiente para mudar a qualidade de vida das pessoas mais pobres da 
população? Estas perguntas, do ponto de vista da Psicologia Social do 
Trabalho, repercutem o cenário de crenças e valores da população e a 
construção do que mencionamos, ao citarmos Enriquez, da perspectiva 
utópica. A crença no futuro é elemento importante para a organização do 
cotidiano e partimos da hipótese de que somente será possível a busca de 
alternativas de emprego e renda, do ponto de vista da Economia Solidária, 
se houver esperança de melhoria de condições de vida. 

Buscando resposta para estas questões estamos apresentando, a partir 
do núcleo que coordenamos no Programa de Estudos Pós-Graduados da 
PUC-SP (NUTAS), um projeto de pesquisa cuja base teórica estará apoiada 
fundamentalmente na Psicologia Sócio–Histórica no que diz respeito às 
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formas da linguagem como mediação (AGUIAR: 2001) e da produção de 
sentido pessoal e significações (AGUIAR, 2001 e 2006; GONZÁLEZ REY, 
1997 e 2003). Partiremos das relações estabelecidas por Lev Vigotski ([1934] 
1982) sobre a maneira de construção do psiquismo (consciência, 
pensamento) e a relação com o contexto social de produção de sentido. Para 
tanto, também usaremos como recurso a teoria bakhtiniana de dialogismo e 
produção de sentido e a visão construcionista social (ÍÑIGUES: 2002 ; 
SPINK, 1999; SPINK & SPINK, 2006). No caso da Psicologia Sócio–
Histórica, buscaremos nas falas dos sujeitos, a expressão de configurações 
psicológicas, sempre compreendendo que tais configurações se apresentam 
como construções sociais e materialmente constituídas. As configurações 
psicológicas permitem a relação entre a construção do sentido pessoal e o 
pensamento emocionado. Aqui, diferentemente do construcionismo social, 
a definição de sujeito é clara e evidente e nos serve para conectar a 
singularidade desse indivíduo com sua condição de ser humano genérico e 
produtor da história. É essa a relação que nos permite sair da análise 
estritamente psicológica e relacionarmos com um campo abstrato da 
consciência de classes da forma como a define Lukács (nos referimos ao 
Lukács de Per L’Ontologia dell’Essere Sociale). 

Por outro lado, reconhecemos a capacidade do construcionismo 
social nos procedimentos de análise e formas de dialogismo como definido 
por Spink (1999). Assim, estaremos considerando, comparando e discutindo 
a relação entre a Psicologia Sócio–Histórica e o Construcionismo Social na 
vertente apresentada. Esta discussão teórica nos permitirá a avaliação do 
material coletado através de entrevistas e grupos focais que versarão sobre a 
história de vida dos nossos sujeitos, a construção de categorias de análise e 
a verificação da produção de sentido conforme apontado anteriormente. 

O trabalho desenvolvido por Clot (2006), particularmente sobre a 
categoria ATIVIDADE, com o sentido de qual a valorização da atividade 
de trabalho pelos participantes do estudo, será também importante na análise 
que pretendemos realizar neste momento. Clot renova a concepção de 
atividade como foi elaborada por Leontiev e dá uma nova dimensão para essa 
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categoria. No caso, Clot verifica que a atividade na situação de trabalho 
aparece como atividade prescrita e como atividade realizada. Há um campo 
de significação que se oculta nos interstícios da atividade na sua forma 
controlada e na sua forma executada. Como, numa cultura que relativiza os 
padrões morais e éticos, a diferença entre o formal e o informal se configura 
como interesse de análise para além das relações estritas de trabalho. 

A categoria atividade é categoria importante para definirmos a 
condição de vida e de mudança de rumo (com foco nas políticas públicas e 
organização popular), mas é através das mediações que chegaremos até ela 
e uma das mediações fundamentais, como aponta Vigotski, é a linguagem. 
De acordo com Aguiar (2001): 

Para compreender a fala de alguém, não basta entender suas palavras; 
é preciso compreender seu pensamento (que é sempre emocionado), 
é preciso apreender o significado da fala. O significado é, sem 
dúvida, parte integrante da palavra, mas é simultaneamente ato do 
pensamento, é um e outro ao mesmo tempo, porque é a unidade do 
pensamento e da linguagem (p. 130). 

Assim, as condições para buscarmos o conjunto de crenças e valores 
dos sujeitos podem ser encontradas na decodificação do que pensam essas 
pessoas sobre o assunto abordado —trabalho, emprego, desemprego e 
geração de renda. A palavra com significado será, conforme aponta a 
autora, a unidade de análise. Outro aspecto que deve ser mencionado é o 
dos repertórios interpretativos, como apontam Spink & Frezza (1999). 
Repertórios interpretativos e sentido pessoal fornecem a relação entre o 
campo de produção de significações e sua apropriação pelo sujeito, assim 
como a interferência pessoal no processo. 

O procedimento será o de selecionarmos os grupos através de duas 
categorias de análise: um grupo de pessoas que moram e trabalham no bairro 
Pimenta, da cidade de Guarulhos e outro grupo de pessoas que somente 
moram no bairro e trabalham em outras regiões fora do polo industrial de 
Guarulhos (como o caso de empregadas domésticas que trabalham nos bairros 
mais ricos da cidade, operários que trabalham em São Paulo, trabalhadores 
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que trabalham no bairro, mas não estão diretamente ligados ao polo industrial 
como os trabalhadores do setor informal que se autoempregam etc.). Nosso 
interesse é saber se há diferença entre os dois segmentos e se eles percebem as 
mudanças do bairro, da cidade e do país de forma diferente. 

O bairro do Pimenta é um bairro consideravelmente industrializado 
na cidade de Guarulhos que se trata da maior cidade do Estado de São 
Paulo depois da Capital —1.300 mil habitantes. Possui um grande polo 
industrial, universidades, hospitais, um aeroporto internacional e é cortada 
por três grandes rodovias. Localiza-se na região metropolitana da cidade de 
São Paulo. O estudo neste bairro se justifica pelo perfil de seus moradores, 
já que o bairro se configura como um bairro operário e também pelo fato do 
bairro ter recebido importante investimento público neste último período. 
Combina a condição de moradores que hoje estão situados no grupo da 
chamada “nova classe média”, grupo de famílias operárias, de pequenos 
comerciantes e prestadores de serviços, que há muito pouco tempo eram 
classificados como pertencentes ao grupo dos mais pobres. Como reagem 
aos apelos para a organização popular, como compreendem a presença da 
política pública que vem sendo implantada no bairro, qual a repercussão da 
melhoria da qualidade de vida do ponto de vista da consciência da 
mudança, como isso reverte em consciência de cidadania? Há decodificação 
crítica da política macroeconômica e consciência de sua aplicação para o 
bem-estar da população? Ou prevalece o individualismo e desinformação, 
ferramenta ideológica e forma de dominação? 

Nossa hipótese de trabalho é que a melhoria da qualidade de vida 
permite uma melhor organização popular e que essa melhoria irá facilitar 
forças empreendedoras que garantem as condições necessárias para o 
desenvolvimento da economia solidária e forma de autoemprego que poderá 
se transformar em forma eficiente de geração de renda. Neste caso, tanto a 
concepção de Ricardo Antunes quanto a de Wanderley Codo estarão em 
plena consonância e poderemos falar em forma superior de organização da 
força de trabalho. Evidentemente, não esperamos encontrar o paraíso em 
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Pimenta, mas indicativos de forma de inclusão e construção de consciência 
crítica que nos permita vislumbrar perspectivas de transformação social. 

Um dos derivados desse trabalho pode ser a construção de 
indicadores que permitam a verificação dessa medida de bem-estar e 
consciência de si em outros bairros e cidades que apliquem uma política 
pública de forma consistente e responsável. 
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