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RESUMO 
 
O texto analisa as implicações subjetivas da situação de 
desemprego, vivida por trabalhadores de Bacabeira e 
adjacências, decorrentes do processo de paralisação das obras 
de implantação da Refinaria Premium I. Para tanto, 
contextualiza-se o processo que compreende a implantação e 
a paralisação das obras desse empreendimento, ilustrando 
com entrevistas realizadas com sujeitos que viveram esse 
contexto. Evidencia-se que esses trabalhadores que 
experimentaram a dinâmica inclusão/exclusão dessa 
oportunidade de trabalho, foram envolvidos pelos discursos de 
empresários e políticos que fomentaram sonhos com a 
implantação dessa obra, mas boa parte desses trabalhadores 
permanece ainda com seus projetos de vida paralisados.  
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ABSTRACT 
 
This paper discusses the subjective implications of 
unemployment, experienced by Bacabeira workers, from the 
shutdown process of the reconstruction works from Refinaria 
Premium I. Therefore, it contextualizes the implantation and 
shutdown process of this enterprise works, illustrating with 
interviews with people who lived in this context. It is clear that 
those workers who have experienced the inclusion/exclusion 
dynamic of this job opportunity were involved by the speeches 
of businessmen and politicians who fomented dreams with the 
implementation of this work, but many of these workers remains 
paralyzed with their life projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo, decorrente de dissertação de Mestrado defendida em junho de 2014, 

expõe algumas reflexões sobre as implicações subjetivas da situação de desemprego. O 

estudo foi realizado com trabalhadores desempregados em função da paralisação das obras 

da Refinaria Premium I, no município de Bacabeira, situado a 60 km da capital, São Luís.  

Para fundamentar a recuperação histórica desse contexto, inicialmente recorreu-

se a algumas reportagens divulgadas nos jornais escritos de grande circulação, sites e 

documentários entre os anos de 2007 a 2014, em que são apresentados diferentes 

posicionamentos a respeito do processo de implantação da Refinaria Premium I. Assim, 

foram evidenciadas as contradições sobre esse empreendimento para o desenvolvimento 

socioeconômico do Maranhão.  

No que tange às implicações subjetivas desses trabalhadores em situação de 

desemprego, foram entrevistados sete trabalhadores desempregados para identificar suas 

vivências a respeito do processo de implantação da Refinaria, sobretudo o nível de 

entendimento dos trabalhadores sobre indústria de refino; analisar os acontecimentos que 

antecederam o processo da implantação da mesma; a situação de trabalho no período 

vigente do contrato dos trabalhadores com o Consórcio Galvão Serveng/Fidens (GSF)3 e 

mais especificamente as consequências das situações vivenciadas após a demissão.  

Quanto à referência da metodologia utilizada priorizou-se a abordagem 

qualitativa, estabelecendo-se uma articulação entre os fundamentos teórico-metodológicos 

da Psicodinâmica do Trabalho com os princípios do materialismo histórico dialético, 

considerando-se que esses referenciais possibilitaram enveredar pela análise do mundo do 

trabalho enquanto categoria central, revelando, além de suas contradições, também 

estratégias defensivas e vivências de sofrimento psíquico por parte dos trabalhadores.   

A situação de desemprego é preocupante em todo o mundo e neste estudo se 

destaca o Maranhão, neste caso, a população de Bacabeira e adjacências que foi 

inicialmente seduzida por um intenso processo de divulgação da implantação dessa 

Refinaria, realizado pelo governo federal e estadual, por organizações sociais e pelas 

empresas privadas que se empenharam inclusive na qualificação prévia da mão de obra 

local, destinadas às futuras vagas de trabalho na Refinaria Premium I.  

Assim, ocorreu o recrutamento dos trabalhadores pelas empresas do Consórcio 

e prestadoras de serviço para tal empreendimento, que divulgavam proporcionar emprego, 

crescimento profissional e desenvolvimento econômico para todo o estado do Maranhão. 

Contudo, em curto espaço de tempo, as obras foram paralisadas na fase de terraplanagem 

                                                           
33

Constituído pelas empresas Galvão Engenharia S.A., Serveng Civilsans S.A. e Fidens Engenharia 
S.A. 



 

 

                  

e os trabalhadores foram sumariamente demitidos, caracterizando-se, como em todo 

sistema capitalista, uma mão de obra ora imprescindível, ora descartável.  

 

 

 

 

2. REFINARIA PREMIUM I: SONHOS E EXPECTATIVAS DE INSERÇÃO NO MERCADO 

DE TRABALHO 

  

As primeiras notícias referentes a esse empreendimento foram realizadas tendo 

como referência os dados repassados pelos governos federal, estadual e municipal, entre os 

anos de 2007 e 2009. Essas divulgações acerca da possibilidade de implantação da 

Refinaria Premium I ocorreu mais fortemente em 2008, quando o então Presidente da 

Petrobras José Sergio Gabrielli, em reportagem afirmou que: “[...] pelos estudos efetuados 

até o momento, a Refinaria Premium I - que a estatal planeja construir para produção de 

combustível para exportação - pode mesmo ficar no estado do Maranhão” (ROSAS, 2008). 

No que tange à probabilidade da Refinaria se concretizar, a sua implantação 

gerou vários posicionamentos, dentre eles, destacam-se os seguintes: nos discursos dos 

gestores públicos havia a afirmação de que a implantação da Refinaria era uma real 

possibilidade; por outro lado, os discursos de alguns parlamentares oposicionistas ao 

governo Roseana Sarney, mesmo concordando com a importância da Refinaria, não 

acreditavam que ela seria implantada, alegando que isso poderia ser uma estratégia de 

marketing eleitoral. Havia ainda outros posicionamentos como dos movimentos 

ambientalistas e estudiosos que questionavam a forma de implantação da Refinaria pelos 

danos gerados à saúde da população e ao meio ambiente, respaldados em estudos de 

impacto ambiental de indústrias de refino instaladas em outros estados brasileiros. Nesse 

cenário, a sociedade civil ficou bastante dividida e confusa com a diversidade de 

posicionamentos.  

Compreender esse cenário de implantação da Refinaria na perspectiva dos 

discursos dos governos federal, estadual e municipal nos remete ao histórico do modelo de 

desenvolvimento econômico baseado na expansão de projetos agropecuários e industriais 

de grande impacto social e ambiental. Silva (2005, p.3) já sinalizava em seus estudos 



 

 

                  

críticos sobre a transnacionalização4 e a mundialização, que: “[...] o processo de 

desenvolvimento do Maranhão se insere nesse contexto de expansão, desde os primórdios 

da formação de sua economia e se aprofunda no governo de Roseana Sarney”. Destaca-se 

assim, a presença desse modelo de desenvolvimento econômico, desde os anos 90, por 

ocasião da candidatura da referida governadora, sob o slogan “Novo Tempo”, como analisa 

Costa (2005, p.3): 

[...] temos convivido com outra versão da mistificação, o Novo Tempo de Roseana 
Sarney, que fez uma aposta modernizante e começou o mandato falando em 
investimento industrial, em “pólos regionais de desenvolvimento” (quem conhece a 
estória da KAO-I em Rosário ou do projeto Salangô em São Mateus?), em 
crescimento do turismo (associado ao apoio à cultura popular).  

 

O argumento que mais se destacou foi o da geração de emprego, com 

propagandas veiculadas de que a Refinaria geraria mais oportunidades de trabalho, renda e 

desenvolvimento para a região; elevação da escolaridade e da saúde e melhor qualidade de 

vida à população de Bacabeira e adjacências. Todo esse discurso gerou expectativas e 

sonhos na vida dessa população.  

Sobre a implantação da Refinaria, o então presidente da Petrobras, falou sobre a 

Refinaria Premium I e destacou a grande expectativa na geração de emprego:  

[...] nós já identificamos a necessidade de treinamento de 22.600 pessoas no 
Maranhão – dos quais 11.100 para a construção civil, e 11.500 para a construção e 
montagem. Isso é de imediato [...]. Essa é uma obra num primeiro momento 
desestruturante e num segundo momento estruturante (GABRIELLI, 2009). 

 

O Consórcio GSF-Galvão/Serveng/Fidens abriu seleção de mão-de-obra para 

iniciar a construção da Refinaria Premium I, promovendo contratação de profissionais para 

executar os serviços de terraplanagem, drenagem e obras de acesso ao empreendimento e 

oferecendo vagas para 57 funções, em fase inicial, dentre as quais as de eletricista, 

operador de máquinas, mestre de obras, encarregado de laboratório e topógrafo. Assim, o 

projeto de construção da Refinaria Premium I, na fase de terraplanagem, teve uma 

estimativa de contratação de 3.903 trabalhadores, dos quais 1.170 habitantes de Bacabeira 

e proximidades. Importante ainda destacar, nesse cenário, que os cargos de gerência ou de 

mais alto nível hierárquico foram ocupados por profissionais de outros estados, restando 

apenas o trabalho operacional ou mesmo braçal para os nativos de Bacabeira e 

adjacências. Tal situação foi justificada devido à baixa escolaridade e pouca qualificação 

dos trabalhadores dessa região. 

Nesse contexto, inúmeras transformações foram visivelmente percebidas na vida 
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da população, destacando-se a efervescente mobilidade das comunidades rurais para a 

cidade de Bacabeira, produzindo situações como o êxodo rural, onde pessoas, movidas pelo 

sonho de melhoria na qualidade de vida, deixaram o trabalho com a agricultura e pesca pela 

possibilidade de um emprego com carteira assinada. Segue estudo realizado na época:  

[...] povoado de Salvaterra, cuja situação de conflito iniciou-se com a construção de 
estradas para a preparação do terreno almejado pela Refinaria Premium I da 
Petrobras, nas áreas de roça das famílias. Trata-se de uma comunidade com mais 
de 200 anos, ocupando uma área de 450 hectares, sendo herança sem partilha de 
quatro herdeiros, constituindo-se um grupo de pelo menos 34 famílias de 
pescadores e agricultores (SANT’ANA JÚNIOR; ALVES, 2010, p.3).  

 
No que diz respeito à paralisação das obras, esta aconteceu a partir de “[...] 

dezembro de 2012, com cerca de 80% dos serviços contratados finalizados - os demais 

serão executados após a otimização do projeto básico” (FATOS e DADOS, 2014)5. Tal 

paralisação trouxe significativas repercussões na subjetividade dos trabalhadores. 

 

3. SUBJETIVIDADE DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO EM 

BACABEIRA-MA 

 

São apresentadas nesta seção algumas análises sobre as implicações 

subjetivas na vida dos trabalhadores em situação de desemprego em Bacabeira. Para tanto, 

buscou-se conhecer a história de vida dos trabalhadores entrevistados articulando-se com o 

seu momento atual, caracterizado pela situação de desemprego.  A partir do referencial da 

Psicodinâmica do Trabalho, utilizando-se como base os estudos de Christophe Dejours, 

tentou-se analisar a vivência do sofrimento psíquico, a partir dos discursos dos 

trabalhadores entrevistados acerca dos sentimentos desencadeados pela perda do emprego 

ocasionado pela paralisação das obras na Refinaria. Nessa perspectiva conceitual: 

O campo de estudos da subjetividade e trabalho é considerado um terreno 
interdisciplinar que apresenta como eixo central de análise as experiências e 
vivências adquiridas no mundo do trabalho. A psicodinâmica do trabalho de Dejours, 
considerada uma das principais teorias que subsidiam este campo, com forte 
influência da abordagem psicanalítica, valoriza a análise das dimensões psicológicas 
e simbólicas envolvidas nas relações estabelecidas no espaço de trabalho, 
conduzindo para a reflexão do sofrimento oriundo desta relação. (LIMA; VIANA, 
2006, p.3). 
 

Dentro desse contexto, aborda-se a subjetividade do trabalhador, focando na 

percepção do trabalho, enquanto centralidade na vida humana, ancorado nas concepções 

da dialética marxista que reforça o quanto as relações no mundo do trabalho influenciam e 

são influenciadas pelas condições concretas de existência. Dejours (2004) retoma essa 

discussão, assegurando a relação de mesma essência entre trabalho e subjetividade.  
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Nesta análise, o conceito de centralidade do trabalho é destacado pela teoria da 

Psicodinâmica do Trabalho. Dejours (2004, p. 27) traz a seguinte consideração:  

[...] falar de centralidade do trabalho no funcionamento psíquico implicaria 
restabelecer uma relação de consubstancialidade entre trabalho e subjetividade. O 
trabalho adquiriria, então, um estatuto psíquico-antropológico por inteiro. Qual 
estatuto? Aquele de prova eletiva da revelação transcendental de manifestação 
absoluta da vida. 

 

Para efeitos de apresentação, neste texto se optou por dividir os discursos dos 

trabalhadores em quatro fases diferentes: momento anterior ao início das obras; período da 

execução da terraplanagem; momento da demissão e momento posterior à paralisação das 

obras. 

 

3.1 Discursos referentes ao momento anterior ao início das obras da Refinaria Premium I  

 

Quanto às expectativas, percebe-se a ideia de melhoria de qualidade de vida, 

conforme se pode destacar no relato abaixo:  

[...] não só pra mim, como para a maioria das pessoas aqui de Bacabeira e regiões. 
Perspectiva de vida melhor, às vezes a gente até nem acreditava que isso seria 
verdade, mas foi verdade né, enquanto durou, uma perspectiva de vida melhor (E1) 

(grifo nosso). 
 

 

O discurso desse entrevistado, embora expresse a satisfação diante da 

possibilidade de melhores condições de vida, representa por outro lado, a frustração 

entremeada com a dúvida sobre a continuidade devido à demora no processo da 

implantação. Os posicionamentos de acreditar e não acreditar, certezas e incertezas, 

também são percebidos nos discursos de todos os entrevistados frente à possibilidade de 

implantação da Refinaria.  

A fala do entrevistado abaixo traz uma problemática do estado do Maranhão, 

que é considerado um grande exportador de mão de obra para outras regiões do país em 

busca de melhores condições de trabalho.  

[...] quando a PETROBRAS surgiu aqui, digo, opa! Não vou precisar sair daqui, do 
Maranhão pra ganhar bem em outro lugar, é próximo de casa. [...] eu fiquei muito 
feliz [quando] ingressei, tanto é que eu me dediquei o máximo, eu tinha hora pra 
sair pro serviço, mas não tinha hora pra voltar (E7) (grifo nosso). 

 

Nesse discurso também percebe-se que o trabalhador vende sua força de 

trabalho e se expõe, na melhor das hipóteses, a um crescente processo de exploração. A 

exploração da força de trabalho dar-se-á no trabalho excedente produzido no tempo a mais do 

que seria necessário à reprodução da mesma, pois: “O capitalista força o operário a dar ao 

seu trabalho o grau normal e, se possível, um grau superior de intensidade e força-o a 

prolongar o mais possível o processo de trabalho para além do tempo necessário para a 



 

 

                  

reposição do salário.” (MARX, 1969, p. 53). 

 

3.2 Discursos referentes ao período da execução da terraplanagem da Refinaria Premium I  

 

Quanto à consciência em relação aos riscos e agravos à saúde causados por 

uma indústria de refino, o entrevistado abaixo comenta: 

[...] que é dolorido é, mas fazer o que? É preciso. A ação social da empresa, 
exatamente pra compensar o impacto ambiental porque é grande, e outra coisa, isso 
ai, queira ou não queira, é uma bomba quase que, se explodir um negócio 
daquele lá, vai embora todo mundo, o risco é eminente, não tem jeito. Só sei, 

que vem um benefício desses, mas atrás dele vêm muitos problemas, e pra quem 
trabalhou lá dentro de imediato os problemas já estão lá. É normal isso ai, normal 
entre aspas né, para quem é ambientalista você vê que eles são contra 
qualquer tipo de investimento desses aqui (E1) (grifo nosso). 

 

No entanto, já se percebe na mesma fala uma atitude desse entrevistado em 

justificar tal ação a partir de uma compensação do impacto causado, considerando-se a 

proposta de responsabilidade social – normativa dentro das empresas no capitalismo dos 

dias atuais. 

Outra fala muito significativa desse processo é a seguinte: 

[...] a desmatação foi muito grande, como o professor falou, [...] que daqui um tempo 
aqui não vai chover, que a chuva vai ser toda pra baixada, devido ao desmatamento, 
como mesmo foi muito triste eu trabalhava lá, eu olhava o pessoal entupindo os 
açudes os peixes tudo grande assim na lama, o desmatamento muito grande 
mesmo. [...] Já, começou, só com o serviço de terraplanagem já começou, ai todo 
mundo aqui fala que o calor aumentou, isso e aquilo, que é difícil chover. [...] É, 
verdade né, é a culpa do processo todo, como a gente tamo vendo com a 
duplicação, o desmatamento aqui das árvores do lado ali era tão bonito, mas o 
processo, pra crescer tem que desmatar, não é só aqui, pra todo lugar é dessa 
forma (ENTREVISTADO 2). 
 

Nesse contexto os “[...] maiores benefícios e os menores impactos ficam com os 

mais ricos e, os menores benefícios e os maiores riscos, perigos e impactos acabam ficando 

com os mais pobres” (BENINCÁ, 2012, p.1), configurando a manutenção de um problema 

socioambiental, caracterizado pela exploração dos recursos naturais de forma agressiva e 

insustentável e pela negação dos direitos, inclusive os econômicos à grande parte da 

população. 

 

3.3 Discursos referentes ao momento da demissão: 

Um dos entrevistados assim se posiciona ao manifestar os seus sentimentos 

relacionados às circunstâncias daquela situação: 

Ficava nervoso, principalmente antes de completar os três meses de experiência a 
gente ficava com medo, poxa só queimar minha carteira, meu 1º emprego, eles 
estavam fazendo dessa forma, [...] chegava ao final da obra todo mundo ficava 
com medo de bater o ponto, às vezes não batia né, a pessoa batia o dedo 



 

 

                  

assim, será que eu vou sair, será? (ENTREVISTADO 2) (grifo nosso).  

 

A expressão desse trabalhador revela um acentuado sofrimento psíquico diante 

da possibilidade de demissão a qualquer momento.  Essa rotina de bater o ponto, rotineira 

em todo o período trabalhado na Refinaria, trouxe a vivência de sentimentos como medo, 

insegurança e injustiça. 

A naturalização do processo demissionário também é algo muito presente e o 

relato do entrevistado abaixo é bastante ilustrativo:  

Foi com a redução mesmo, porque já estava chegando a época das chuvas, ai 
tinha que reduzir a metade dos funcionários [...] quem batesse o ponto e não 

passasse na época, já tava demitido. [...] era ruim, né,porque eu não ia tá recebendo 
dinheiro, ficava pensando todo mês era bom porque eu pagava minhas dívidas, 
comprava alguma coisa pra mim. [...] quando chegava o momento eu ia ficava 
pensando. É, mas é assim mesmo, né. [...] tranquilo, se demorasse um pouco mais 
era bom né  (ENTREVISTADO 4) ( grifo nosso). 

 

Essa naturalização sinaliza a precarização das relações sociais na modernidade 

do capital que, como enfatiza Alves (2006, p. 35): “No caso do mundo do trabalho, a 

financeirização pressupõe trabalho (e vida social) precário, elemento catalisador do medo, 

que é a matriz do consentimento”. 

 

3.4 Discursos referentes ao momento posterior à paralisação das obras da Refinaria 

Premium I  

A paralisação das obras aconteceu a partir de dezembro de 2012. Nesse 

contexto, as demissões em massa começaram a ser efetivadas e a situação de desemprego 

passou a ser uma realidade concreta para os trabalhadores, todos contratados diretamente 

pelo Consórcio GSF, alguns oriundos de diversos Estados do Brasil, boa parte da cidade de 

Bacabeira, bem como de todo o estado do Maranhão. Tal fato foi de encontro às 

expectativas da população, o que ocasionou forte sentimento de frustração e abalou a 

esperança dos que apostaram nessa oportunidade, conforme comparece na fala de um dos 

entrevistados: 

[...] mas infelizmente [...] quando eu tava pegando o gosto do negócio, ai 
terminou, [...] pra mim foi um pouco doloroso, entendeu? Porque a gente vem o 

tempo todinho comendo carne com osso né, ai quando a gente começa pegar um 
filezinho, ai tu sabes como é, ai muda tudo. [...] o sentimento foi criado, uma 
expectativa grande de crescimento, tanto faz ser profissional como econômico, por 
mais que a gente diga que não pense numa perspectiva econômica né, quem fala 
isso tá mentindo né, porque a gente pensa. [...] quando começou a criar aquela 
expectativa de crescimento veio a notícia que pelo menos parcialmente, 
provisoriamente, ia ficar parada as instalações (E1) ( grifo nosso). 

 

Diante da expressão de frustração e frente ao curto período de tempo 

trabalhado, cabe chamar atenção para a fala desse entrevistado, visto que se trata de uma 

experiência de trabalho de grande significado, cercada de expectativa de crescimento 



 

 

                  

profissional. Se, por um lado, esse trabalho propiciou-lhe desfrutar do que chamou de “filé”, 

ou seja: algo de melhor padrão, por outro causou sofrimento diante da interrupção da 

perspectiva de uma vida melhor. As implicações subjetivas no que se refere ao sentimento 

de frustração revelam-se evidenciadas em todas as falas dos entrevistados, devido à 

geração de expectativas e sonhos de ter e permanecer nesse emprego; neste sentido a 

Refinaria passou a ser fonte para os projetos de vida de milhares de pessoas. 

 
Quanto às repercussões subjetivas do desemprego, o sujeito nessa situação 

poderá vivenciar também um sentimento de inutilidade, associado à falta de reconhecimento 

social como cidadão produtivo. Esta vivência, por sua vez, poderá acarretar uma série de 

sintomas e agravos a sua saúde, dentre as quais a fragmentação dos laços sociais e 

afetivos, como pode ser percebida na fala do entrevistado abaixo:  

 
[...] é aquele sentimento de estar tipo assim, inútil, entendeu? Porque a gente 
desempregado até as amizades se afastam. Eu não sei se algum dia você já foi 

desempregada ou não, eu espero que não. [...] porque você só é, não tô dizendo 
com todo mundo, mas você só é o que tem, se você não tem nada você não é 
nada (ENTREVISTADO 1) ( grifo nosso). 

 

O desemprego gerado pela paralisação das obras da Refinaria Premium I 

expressa o que Bauman (2005, p.12) chamou de:  

A produção de “refugo humano”, ou, mais propriamente, de seres humanos 
refugados (os “excessivos” e “redundantes”, ou seja, os que não puderam ou não 
quiseram ser reconhecidos ou obter permissão para ficar) [...] É um inescapável 
efeito colateral da construção da ordem (cada ordem define algumas parcelas da 
população como “deslocadas”, “inaptas” ou “indesejáveis”) e do progresso 
econômico (que não pode ocorrer sem degradar e desvalorizar os modos 
anteriormente efetivos de “ganhar a vida” e que, portanto, não consegue senão 
privar seus praticantes dos meios de subsistência). 
 

 
Entende-se que o trabalho tem a condição de elemento essencial na definição 

da identidade. Trabalhar pressupõe ter saúde, uma vez que é fortalecida a ideia de que o 

indivíduo precisa ter um trabalho como referencial, ter disposição e capacidade para 

executá-lo. Sobre essa questão os entrevistados abaixo assim se posicionaram: 

Trabalho é mesmo que saúde, entendeu? Porque se você tem saúde, 
automaticamente você vai ter trabalho, se você tiver disposição, não for uma pessoa 
acomodada né? Acomodado que eu falo é preguiçoso. Então, o trabalho é tudo na 
vida, se você não nasce rico, você tem que sobreviver do seu trabalho, então, 
trabalho é tudo, é mesmo que saúde, e saúde é tudo, pra mim o trabalho é 

essencial na vida de qualquer pessoa de bem (E1) ( grifo nosso). 
 
[...] desemprego é angustiante, porque quem gosta de trabalhar se sente assim, 
sabe? É muito angustiante. Eu quero fazer alguma coisa, não quero ficar 
desempregada (ENTREVISTADO 7). 

 

O trabalho, além de envolver a execução de determinadas atividades, que 

rendem ao trabalhador algum nível de subsistência, também se constitui como fator de 



 

 

                  

integração e reconhecimento social O sentimento de reconhecimento de ter trabalhado na 

Refinaria e de sentir-se importante em uma grande empresa compareceu na fala dos 

seguintes entrevistados: 

Me sentia importante, porque todo mundo falava da Refinaria, não era só aqui, era 
no Brasil todo, todo mundo queria trabalhar lá, e eu me sentia muito importante 
por ter entrado (ENTREVISTADO 2) ( grifo nosso). 

 
[..] foi um abrimento de porta, que teve na verdade, foi uma oportunidade que eu 
tive, tive varias expectativas boas, porque a partir do momento que eu trabalhei lá, 
abriu-se várias portas pra mim na verdade [...] Ah, eu me sentia privilegiada, de 
tipo trabalhar ali, foi muito bom, tive um sentimento que nem eu sei explicar, 

de tão bom que foi, aprendi varias coisas dentro desse emprego, foi uma passagem 
boa (ENTREVISTADO 3) ( grifo nosso). 
 

O contexto dos trabalhadores desta pesquisa, embora compartilhe de diversas 

características presentes na situação de outros trabalhadores desempregados, destaca-se 

pelas questões políticas que cercaram desde o início a implantação desse empreendimento, 

gerando incertezas, instabilidades, inseguranças dentre outros fatores desencadeantes de 

implicações subjetivas. Todas essas questões revelam a conjuntura vigente, onde: 

A organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica, 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 (DEJOURS, 
1992, p.88). 

  

Ressalta-se a partir das considerações feitas neste tópico, a realidade presente 

na sociedade contemporânea e, em particular, no estado do Maranhão, a exemplo dos 

demitidos da Refinaria Premium I, em Bacabeira, que passaram a fazer parte da categoria 

de desempregados, cujos impactos repercutem diretamente nos aspectos sócio emocionais, 

forçando uma mudança no modo de viver desses indivíduos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que nessa conjuntura de intensas transformações no mundo do 

trabalho, a situação de desemprego no Maranhão encontra-se inserida em um contexto 

socioeconômico onde ainda predominam formas de trabalho precárias e com baixa 

contratação, como destaca Carneiro (2013, p.19): “[...] o forte na região ainda é o trabalho 

agrícola, não assalariado”.  

A questão do desemprego em Bacabeira é parte de uma complexa rede que 

envolve os seguintes elementos: em nível internacional a crise do capital; no Brasil a crise 

da Petrobras em meio a um severo ajuste fiscal e, por fim, a nefasta política de 

desenvolvimento econômico do Maranhão. Tudo isso acentuando a precariedade das 

condições de vida de uma grande parcela da população, que vivencia situações de 



 

 

                  

subemprego e desemprego. Esse contexto demonstra que: 

A violência caracteriza-se por um complexo de códigos e símbolos difundidos pelos 
mecanismos de produção-transmissão de valores que seduzem o jovem em uma 
busca “cega” pelo sonho e embora não verbalizada ou explicitada diretamente, 
inscreve-se na memória e na vida cotidiana do envolvido, norteando sua trajetória 
em sociedade. Nessa busca, o jovem organiza seus projetos individuais/coletivos de 
vida que na maioria das vezes revelam-se como meras expectativas (PIMENTA, 
2001, p.13). 

No que diz respeito às implicações subjetivas decorrentes da implantação e 

paralisação das obras da Refinaria, destaca-se do período das entrevistas um ambiente de 

intensa ansiedade, onde todos os entrevistados expressaram o desejo de retornar a esse 

emprego, lamentando o curto período de duração das obras e ressaltando a visão positiva 

das mudanças ocorridas em suas vidas durante essa experiência, que foi geradora de muita 

aprendizagem e melhorias financeiras. 

Evidenciou-se, durante a coleta dos dados, a fragilidade e a vulnerabilidade dos 

trabalhadores ao se verem na situação de desempregados. Contudo, nos discursos dos 

entrevistados identificaram-se também mecanismos de negação do sofrimento diante do 

desemprego, através do sentimento de esperança e do uso da racionalização ao 

apresentarem explicações na tentativa de justificar as situações vivenciadas, como por 

exemplo: ao analisarem os impactos ambientais e riscos à saúde; o aumento da violência 

urbana em Bacabeira; o uso de métodos de gestão por dominação e serviços precários no 

período de trabalho; o processo de demissão e a paralisação das obras. Chama-se atenção, 

neste caso, para o mecanismo de negação da realidade que poderá comparecer como 

armadilha que mantém a pessoa paralisada, dificultando a luta pelos seus direitos.  

Mergulhados nesse cenário, onde se manifesta uma diversidade de problemas, 

os trabalhadores vivenciam sentimentos de frustração, insegurança e medo, caracterizando 

algumas das implicações do desemprego na subjetividade. Destaca-se também que tais 

implicações repercutem na readaptação/reorganização de seus projetos de vida, de sua 

dinâmica individual e familiar, bem como no movimento de reinserção no mercado de 

trabalho. 

Em síntese, estudos como este expressam relevância ao  evidenciarem diversos 

problemas sociais, especialmente pelo modo como são implantados e interrompidos 

empreendimentos que culminam em situações como o desemprego em massa. As reflexões 

aqui realizadas apontam para a necessidade de continuidade deste debate. 

 
REFERÊNCIAS 

ALVES, G. Trabalho, subjetividade e lazer: estranhamento, fetichismo e reificação no 
capitalismo global. In: PADILHA, Valquíria. (Org.) Dialética do lazer. São Paulo: Cortez, 
2006. p.19-49. 



 

 

                  

BAUMAM, Z. Vidas desperdiçadas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
 
BENINCÁ. D. A segunda contradição do capitalismo e a justiça socioambiental.  
2012. Disponível em:<http://www.revistamissoes.org.br/artigos/ler/id/2259>. Acesso  
em: 20 set. 2013. 
 
CARNEIRO, M.S. Terra, Trabalho e Poder: conflitos e lutas sociais no Maranhão 
contemporâneo. São Paulo: Annablume, 2013. 
 
COSTA, W. C. Novo Tempo / Maranhão Novo: Quais os Tempos da Oligarquia? In: 
JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA UFMA, 2., 2005, São Luís.  
 
DEJOURS, C. Subjetividade, trabalho e ação. Revista Produção, v.14, n.3, p.27-34, 
set./dez. 2004. 
 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: 
Cortez, 1992. 

FATOS E DADOS. Refinaria Premium I: respostas ao jornal O Globo. [Data de 
divulgação da reportagem: 11/05/2014]. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/fatos-
e-dados/refinaria-premium-i-respostas-ao-jornal-o-globo.htm>. Acesso em: 12 mai. 2014. 
 
GABRIELLI. S. “Painel Empresarial 2009”. [Data de divulgação da reportagem: 17/10/ 2009]. 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=3X-b18_EfRM>. Acesso em 30 abr. 2013.  
 
LIMA, S. C. C.; VIANA, T. C. Vivência Subjetiva de Desamparo no Mundo do Trabalho 
Contemporâneo: Linhas de um Debate. Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 1, n. 1, São 
João del-Rei, jun. 2006. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/portal- 
repositorio/File/revistalapip/Vivencia_Subjetiva_de_Desamparo_no_Mundo_do_Trabalho..._-
__205.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2013.  
 
MARX, K. Capítulo VI – Inédito de O Capital. São Paulo: Moraes, 1969. 

PIMENTA, C. A. M. Mídia, esporte e violência: o sonho de ser jogador de futebol 
profissional. 2001. Disponível em: 
<portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=4164&Itemid
=316>. Acesso em: 20 mai. 2012. 
 
ROSAS, R. Estudos, ainda em andamento, apontam que refinaria premium pode ficar 
no Maranhão. [Data de divulgação da reportagem: 26/05/2008]. Disponível em: 
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL536887-9356,00-
ESTUDOS+AINDA+EM+ANDAMENTO+APONTAM+QUE+REFINARIA+PREMIUM+PODE+
FICAR+NO+MARA.html 2008. Acesso em: 19 ago. 2013. 
 
SANT’ANA JÚNIOR, H. A; ALVES, E. J. P Conflitos Socioambientais no Maranhão: os 
Povoados de Camboa dos Frades (São Luís – MA) e Salvaterra (Rosário – MA). 2010. 
Disponível em: <http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT2-419-350-
20100903205558.pdf>. Acesso em: 23 set. 2013. 
 
SILVA, I. G. Transnacionalização e poder político no Maranhão no final do Século XX. In: 
JORNADA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO – UFMA, 2., 2005. São Luís – MA. Anais eletrônicos... São Luís: UFMA, 
2005. Disponível em: 



 

 

                  

<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos2/Ilse_Gomes_Silva158.pdf>. 
Acesso em: 14 mar. 2014. 
 


