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RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo analisar como as

transformações no mundo do trabalho, em especial na indústria petrolífera, têm sido

um fator determinante para o adoecimento físico e mental mental dos trabalhadores

petroleiros.  Para  realizarmos  nossa  análise  nos  sustentamos  em  teorias  que

defendem o trabalho como sendo fundante do ser social, da sociabilidade humana e

por conseguinte das relações sociais. Neste sentido a análise da categoria trabalho

é vista como central para o entendimento da sociedade capitalista, de como essa se

organiza para produzir e se reproduzir e quais as consequências dessa organização

à saúde  dos trabalhadores. Partindo dessa direção consideramos a Reestruturação

Produtiva  como  a  principal  estratégia  do  capitalismo  contemporâneo  para  as

transformações  no  mundo  do  trabalho  e  que  essas,  consequentemente,  se

repercutem na saúde da classe trabalhadora. Norteado pelo pensamento histórico,

crítico e dialético, nossa Pesquisa de Campo – realizada com profissionais da área

de saúde mental e saúde do trabalhador – conseguiu reunir dados relevantes para a

elaboração  desse  trabalho.  Através  da  pesquisa  que  realizamos  conseguimos

entender  melhor  esse  contexto,  desse  modo,  esperamos  contribuir  com  a

visibilidade das questões enfrentadas por esses trabalhadores, para colaborarmos

com respostas que visem transformar a realidade desses.

Palavras Chave :  Trabalho;  Reestruturação Produtiva;  Transformações no

mundo do trabalho; Precarização; Saúde Mental do trabalhador.



ABSTRACT

This Conclusion's Graduantion Work intends to analyze how changes in the

world  of  employment,  particularly  in the Oil  Industry,  have  been one determining

factor  for  the  appearance  of  physical  and  mental  diseases  of  oil  workers.  To

accomplish our analysis, we sustain ourselves on theories that defend the job as the

founder of social being, human sociability and therefore of social relationships. In this

sense, the analysis of the work category is seen as central to the understanding of

capitalist  society,  how is organized to produce and reproduce itself  and what the

consequences of  this organization for workers'  health. Based on this direction we

consider  the  Productive  Restructuring  as  the  main  strategy  of  contemporary

capitalism for the transformations in the working world and these consequently have

an impact on the health of the working class. Guided by historical thought, critic and

dialectic, our Field Research - performed with professionals in the area of mental

health and worker health - managed to collect data relevant for the preparation of this

work. Through our research we can better understand the context, thereby we hope

contribute with the visibility of the issues faced by these workers and collaborate with

responses that aim to transform their reality.

Keywords:  Work; Productive Restructuring, Changes in the world of work;

Precarization; Mental Health of the worker.



LISTA DE SIGLAS

ANP – Agência Nacional de Petróleo

ADR – American Depositary Receipt

BM & BOVESPA – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros e Bolsa de Valores de

São Paulo

CAD – Comissão de Apoio a Desinstitucionalização

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho

CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

CID – Classificação Internacional de Doenças

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

COSAT – Área Técnica de Saúde do Trabalhador

CNAE – Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica

CNV – Comisión Nacional de Valores na Argentina

CCQ – Ciclos de Controle de Qualidade

CUT – Central Única dos Trabalhadores

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

DIESAT  –  Departamento  Intersindical  de  Estudos  e  Pesquisas  de  Saúde  e

Ambientes de Trabalho

E & P – Exploração e Produção de petróleo e gás natural

EUA – Estados Unidos da América

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FHC – Fernando Henrique Cardoso

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz

IAP – Institutos de Aposentadoria e Pensão

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

INPS – Instituto Nacional de Previdência Social

INSS – Instituto nacional do Seguro social

INST – Instituto Nacional de Saúde no Trabalho

LATIBEX da Bolsa de Madri – Bolsa de Valores Latinoamericanos em Madri

LEM – Laudo de Exame Médico



LOS – Lei orgânica da Saúde

MPAS – Ministério da Previdência e Assistência Social

MS – Ministério da Saúde

MTSM – Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental

NAPS – Núcleos de Atenção Psicossocial

NMSM – Núcleo Municipal de Saúde Mental

NUPPSAM – Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental 

NYSE – New York Stock Exchange

OIT – Organização Internacional do Trabalho

OMS – Organização Mundial da Saúde

PEA – População Economicamente Ativa

PLR – Participação nos Lucros e Resultados

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PNST – Política Nacional de Saúde do Trabalhador

PSF – Programa de Saúde da Família

PSMM – Programa de Saúde Mental de Macaé

RENAST – Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador

SAT – Seguro de Acidente do Trabalho

SEC – Securities and Exchange Commission

Sindipetro NF – Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense

SISAN-NET – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde

SRT – Serviço Residencial Terapêutico

SUS – Sistema Único de Saúde

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

TIDO – Taxa de Incidência de Doença Ocupacional

USP – Universidade de São Paulo



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO …........................................................................................................1

CAPÍTULO 1 - A CENTRALIDADE DO TRABALHO NO MUNDO DO S HOMENS: A

SOCIABILIZAÇÂO  FUNDADA  NO  TRABALHO  E  SEUS  NEXOS  COM  O

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO. .…...................................................................6

1.1 – O trabalho como categoria ontológica do ser social: seu significado no

processo de humanização dos homens, práxis e alienação. ….....................8

1.2 – Reestruturação produtiva e precarização do trabalho: as mutações do

capitalismo contemporâneo, suas implicações no mundo do trabalho e na

subjetividade dos trabalhadores. .….............................................................14

CAPÍTULO  2  –  AS  AÇÕES  DE  SAÚDE  MENTAL:  O  CAPITALISM O  E  A

INSTITUCIONALIZAÇÃO, O DELINEAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL

E  SEU  ESPAÇO  ATUAL  NO  TRATAMENTO  DAS  PESSOAS  COM

TRANSTORNOS MENTAIS. ....................................................................................24

2.1 – O tratamento referente à loucura no decorrer dos séculos: o sofrimento

mental diante do advento do modo capitalista de produção. …...................25

2.2 – A institucionalização da loucura no Brasil: uma intervenção para conter

a “pertubação social”. …...............................................................................30

2.3 – A gênese da Reforma Psiquiátrica e seu posterior percurso no Brasil: o

SUS e a Política de Saúde Mental brasileira. .…..........................................33

2.4 – O Programa de Saúde Mental de Macaé (PSMM). .…........................40

CAPÍTULO  3  –  OS SERVIÇOS DE SAÚDE  DO TRABALHADOR:  A SPECTOS

CONCEITUAIS,  ESTRATÉGIAS  DAS  AÇÕES  E  OS  DESAFIOS  DA  POLÍTICA

NACIONAL. ..............................................................................................................47

3.1 –  O percurso da Saúde do Trabalhador frente à ascensão do capital:

breves noções conceituais. …......................................................................48

3.2  –  A  Política  Nacional  de  Saúde  do  trabalhador  (PNST):  prioridades,

ações estratégicas, metas e desafios. ...…..................................................55



CAPÍTULO  4  –  A  INDÚSTRIA  PETROLÍFERA  DA  BACIA  DE  CA MPOS:  A

TERCEIRIZAÇÃO,  A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  OFFSHORE  E  SUAS

CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL DOS PETROLEI ROS. ....…..64

4.1 – A instalação da indústria petrolífera na Bacia de Campos: A Petrobras

no município de Macaé e seus impactos na região. …................................66

4.2 – A reestruturação produtiva na indústria petrolífera e o crescimento da

terceirização: precarização das relações de trabalho e a fragmentação da

categoria. .....................................................................................................69

4.3  –  A  organização  do  trabalho  offshore:  as  relações  e  condições  de

trabalho potencialmente produtoras de adoecimento. .................................74

CONSIDERAÇÕES FINAIS  …..................................................................................82

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ….....................................................................86

ANEXOS ...................................................................................................................93



1

INTRODUÇÃO

O trabalho que aqui apresentamos foi elaborado a partir da minha inserção

como estagiária  por  quatro  semestres no Programa de Saúde Mental  de Macaé

(PSMM). O longo período de estágio curricular realizado em alguns dos diversos

dispositivos  do  PSMM  permitiu  observar  diversas  demandas  de  indivíduos

acometidos por transtornos mentais e de comportamento relacionados à atividade

laborativa que exerciam ou exercem.

Cabe  destacar  que  neste  estudo  utilizamos  a  conceituação  “mundo  do

trabalho”  segundo  a  autora  Silva  (2009),  pois  estamos  de  acordo  com  o

entendimento  desta  quando  a  mesma  define  que  “[...]  a  expressão  'mundo  do

trabalho' comporta o mercado, as relações e as condições de trabalho.”  (SILVA,

2009:19)

Como a região de Macaé e adjacências têm sua economia voltada para

exploração e produção de petróleo e gás natural (E&P), entendemos que fazer uma

análise  da  saúde  mental  dos  petroleiros1 da  Bacia  de  Campos  frente  às

transformações  no  mundo  do  trabalho vêm  contribuir  para  dar  visibilidade  aos

problemas enfrentados pela categoria na contemporaneidade.

Frente  ao que  foi  observado  durante  o  período de estágio  e  para tentar

apreender o processo que desencadeou o contexto atual,  partiremos de algumas

determinações históricas que marcaram a construção da realidade enfrentada pelos

trabalhadores da indústria petrolífera na atualidade, posto que ao utilizarmos como

referência teórica o método materialista histórico-crítico e dialético de Karl  Marx2,

acreditamos que nossa análise  e  posteriores  conclusões devam conter  todas  as

determinações, mesmo as mais abstratas, que compõem o objeto que está sendo

1 O termo 'petroleiro' é utilizado aqui segundo a concepção do Sindpetro NF, o qual considera todos
os trabalhadores  da indústria  do petróleo  como sendo um 'trabalhador  petroleiro'  seja ele  um
efetivo da Petrobras, um terceirizado que atue na E&P de petróleo ou um trabalhador que atue em
outra área e que hoje possua outro sindicato.  O Sindipetro NF luta para representar todos os
trabalhadores da indústria do petróleo que hoje estão representados por outros sindicatos.

2 Segundo Karl Marx, em O Método da Economia Política, “[...]o método que consiste em elevar-se
do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do
concreto,  para  reproduzi-lo  como  concreto  pensado.”  Marx  acrescenta  ainda,  “o  curso  do
pensamento  abstrato  que  se  eleva  do  mais  simples  ao  complexo  corresponde  ao  processo
histórico efetivo”  (Marx, 1978:116/117).
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pesquisado, no caso, as transformações no mundo do trabalho e sua relação com a

saúde mental dos trabalhadores da indústria petrolífera do norte fluminense.

Os  estudos  relacionados  aos  transtornos  mentais  e  de  comportamento

apresentados pelos trabalhadores relacionados à atividade laboral que exercem não

são recentes, o tema remonta à 1913. O trabalho que foi publicado na Inglaterra sob

o  título  "Psychology  and  industrial  efficiency  de  MUNSTERBERG  (1913)"  é

identificado como o primeiro trabalho referente à temática e foi realizado como forma

de encontrar um trabalhador que produzisse cada vez mais e melhor. A partir daí,

vários estudos foram publicados enfocando diversos aspectos sobre as variações

fisiológicas  e  psicológicas  que  acometem  as  mais  variadas  categorias  de

trabalhadores  que,  para  o  capital,  não  consegueriam  se  adaptar  às  pressões

cotidianas de suas atividades. 

Nos últimos tempos tem crescido e ganhado visibilidade os estudos sobre

transtornos mentais relacionados às transformações no mundo do trabalho, pois a

adoção  de  novas  tecnologias,  novos  métodos  de  gerenciamento  da  força  de

trabalho,  bem  como  a  precarização  nas  relações  de  trabalho  presentes  na

atualidade têm alterado amplamente a organização e as condições das atividades

laborais.  Assim  sendo,  os  estudos  atuais  visam proporcionar  uma compreensão

mais ampla dessa relação trabalho/saúde mental,  visto que "segundo estimativa da

OMS, os transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores

ocupados, e os transtornos mentais graves, cerca de 5 a 10%.” (BRASIL, 2001:161).

Sendo assim,  a  hipótese formulada para guiar  a  pesquisa que  orienta  o

trabalho que aqui desenvolvemos afirma que os transtornos mentais apresentados

por  diversos  trabalhadores estão diretamente  relacionados às transformações no

mundo  do  trabalho  na  atualidade.  Neste  sentido,  procuramos  destacar  tanto  o

contexto atual do mundo do trabalho como as políticas que orientam as práticas que

estão sendo realizadas para defender e assegurar o direito desses trabalhadores em

terem a sua saúde física e mental preservadas e/ou restauradas.

Para apreendermos as determinações do objeto investigado, utilizamos as

seguintes fontes de dados no processo de pesquisa: 

1. entrevistas semi-estruturadas baseadas em perguntas (modelo em anexo)

que  somente  nortearam os  rumos da  entrevista.  As  entrevistas  foram marcadas

antecipadamente  e  gravadas  com  a  devida  autorização  (modelo  em  anexo)  do



3

entrevistado e tiveram como sujeitos: três profissionais que atuam na área de saúde

mental; um na área de saúde e segurança do trabalho e um na área de previdência

social. Vale destacar que foram utilizados somente três dos depoimentos do total

das  entrevistas  realizadas  nas  citações,  as  demais  entrevistas  forneceram

elementos que contribuíram com a contextualização histórica.

2. produções do governo federal como cartilhas e manuais; 

3. a análise de dados empíricos coletados durante minha permanência como

estagiária no PSMM.

Além da utilização das fontes de pesquisa acima citadas, também fizemos

um vasto levantamento bibliográfico sobre a temática que abordamos, no qual foram

consultados: livros; artigos; TCC's e teses de mestrado.

Este Trabalho de Conclusão de Curso está organizado em quatro capítulos.

Cabe destacar  que não existe  um capítulo  específico para  apresentar  os  dados

coletados  durante  as  entrevistas,  os  mesmos  foram  diluídos  no  decorrer  dos

capítulos frente a relevância de citá-los segundo o assunto abordado.

No  Capítulo 1,  A centralidade do trabalho no mundo dos homens: a

sociabilização  fundada  no  trabalho  e  seus  nexos  com  o  capitalismo

contemporâneo, destacaremos a centralidade da categoria trabalho para a vida dos

homens,  pelo  seu  papel  central  na  construção  do  ser  social,  ou  seja,  pelo

desenvolvimento  dos  homens  em  indivíduos  sociais,  como  também  pela

centralidade do trabalho no capitalismo, em função do papel que este ocupa como

principal  fonte  de  subsistência  e  posição  social.  Também  abordaremos a

reestruturação produtiva e suas implicações com as transformações no mundo do

trabalho no capitalismo contemporâneo  como,  por  exemplo,  as novas formas de

organização do trabalho e a precarização das relação de trabalho, pois tais aspectos

comprometem a vida e a saúde do trabalhador, visto que afetam sua subjetividade

causando adoecimentos físicos e/ou mentais. 

No  Capítulo  2,  As  ações  de  Saúde  Mental:  o  capitalismo  e  a

institucionalização da loucura; o delineamento da política de saúde mental e

seu  espaço  atual  no  tratamento  das  pessoas  com  transtornos  mentais,

apresentamos  o  Programa  de  Saúde  Mental  de  Macaé.  Em função  do  que  foi

observado nos períodos de estágio curriculares procuramos identificar o papel do

PSMM frente a constatação dessa realidade de adoecimentos dos trabalhadores e
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seus nexos com as atividades laborativas que exercem. Desse modo, buscamos

apreender como o sofrimento mental vem sendo tratado pela sociedade capitalista

ao longo dos anos, traçando o seu percurso até os dias atuais, pois acreditamos

que, dessa forma, podemos compreender que fatores determinaram a construção da

Política de Saúde Mental que temos hoje e, consequentemente, qual o espaço do

PSMM  nesse  contexto,  quais respostas  estariam  sendo  dadas  pelo  mesmo  às

demandas  colocadas  pelos  trabalhadores  acometidos  de  transtornos  mentais

relacionados ao trabalho.

No Capítulo 3, Os Serviços de Saúde do trabalhador: aspectos conceituais;

estratégias das ações e os desafios da Política Nacional,  abordaremos o processo

de desenvolvimento da  Medicina do Trabalho,  cujas medidas empregadas tinham

como  foco  a  recuperação  rápida  do  trabalhador  afastado  por  algum  tipo  de

adoecimento  para  que  a  produção  não  fosse  prejudicada,  até  a  Saúde  do

Trabalhador que passa a considerar a totalidade da vida do indivíduo e cujo foco é

deslocado para a prevenção e a promoção da saúde no ambiente e no processo de

trabalho.  Para uma melhor compreensão do contexto  atual  destacaremos alguns

pontos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST) procurando identificar

as  ações  que  estejam relacionados à  saúde  mental  dos  trabalhadores,  o  nosso

objeto de análise.

No  Capítulo  4,  A  indústria  petrolífera  da  Bacia  de  Campos:  a

terceirização; a organização do trabalho offshore e suas consequências na

saúde  física  e  mental  dos  petroleiros, tentaremos  mostrar  os  efeitos  da

reestruturação produtiva na organização do trabalho da indústria petrolífera e suas

consequências na saúde mental dos trabalhadores petroleiros da Bacia de Campos.

Para  alcançarmos esse propósito,  destacaremos as  relações  e  os processos de

trabalho relacionados à exploração e produção de petróleo e gás natural  que se

relacionem as condições de trabalho e de segurança dos trabalhadores como, por

exemplo,  o  confinamento,  o  embarque  e  o  desembarque,  o  assédio  moral  e  o

trabalho em turno e noturno. Uma realidade permeada por situações cotidianas de

periculosidade e penosidade, uma rotina diária de risco e medo para fazer parte de

em um mercado de trabalho altamente competitivo e terceirizado.

Nas  Considerações Finais ,  procuramos recuperar  a  hipótese inicial  que

norteia  esse  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  destacando  nossas  impressões
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acerca de tudo que apresentamos, analisando limites e possibilidades, em especial

quanto  a  atuação  dos  assistentes  sociais  dentro  das  instituições  em  que  se

encontram inseridos de forma a contribuir para a transformação da realidade aqui

apresentada. 
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CAPÍTULO 1

A CENTRALIDADE DO TRABALHO NO MUNDO DOS HOMENS:

A SOCIABILIZAÇÃO FUNDADA NO TRABALHO E SEUS NEXOS C OM O

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

Ao longo da história, o trabalho sempre ocupou um espaço central no mundo

dos homens3. Entendido como práxis – uma ação transformadora consciente, pois

quando o homem4 transforma a natureza ele cria algo novo através de uma ação

antecipadamente idealizada (teleológica) – o trabalho que é considerado o modelo

de práxis: práxis produtiva.

Enquanto práxis produtiva, o trabalho sempre exerceu um papel central na

construção do ser  social.  Visto que o trabalho não é somente uma atividade de

transformação da natureza exercida pelos seres humanos, o trabalho é responsável

pela  constituição dos homens em sociedade.  Assim sendo,  a  práxis  produtiva  é

central  porque  é  ontológica5 e  fundante  do  desenvolvimento  dos  homens  em

indivíduos sociais. E ainda, “O objeto criado é valoroso para ele porque expressa

sua capacidade teleológica e prática.” (BARROCO, 2007:30)

Considerando  que  este  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  se  propõe  a

analisar a saúde mental dos trabalhadores petroleiros frente as transformações no

mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo, acreditamos que não podemos

iniciar  nossa explanação sem nos remetemos a uma rápida abordagem sobre a

categoria trabalho, sua centralidade no mundo dos homens e suas particularidades

no capitalismo contemporâneo. 

Nesta  direção,  destacaremos  principalmente  o  período  marcado  pela

implementação do modelo neoliberal6 na década de 90, pois a partir daí se redefine

3 A  expressão  “mundo  do  homens”  comporta  “seus  sentidos,  lugar  na  sociedade  e  mutações
recentes”  (SILVA, 2009:37) 

4 Quando usamos homem ou homens estamos nos referindo aos membros do gênero humano que
é constituído por homens e mulheres.

5 “Quando  atribuímos  uma  prioridade  ontológica  a  determinada  categoria  em  relação  a  outra,
entendemos simplesmente o seguinte:  a primeira pode existir  sem a segunda,  enquanto que o
inverso é ontologicamente impossível [...]” (LUKÁCS, 1979:87 apud BARROCO, 2007:25)

6 Assim como Leite (2009)  consideramos o modelo neoliberal  como uma série de medidas, tais
como, “[...]   abertura  econômica,  incremento  às  importações  via  redução  das  alíquotas  sobre
vários bens de consumo, redução da interferência estatal na economia e, consequente redefinição
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um novo contexto no mundo do trabalho com consequências graves para classe

trabalhadora.

Entendemos que iniciarmos com uma breve abordagem da centralidade da

categoria  trabalho  seja  um ingrediente  fundamental  para  apreendermos  a  forma

como os membros de uma sociedade se organizam, como se reproduzem, como

estabelecem  as  relações  sociais  e  como  as  mudanças  que  vêm  ocorrendo  no

mundo do trabalho ao longo do desenvolvimento capitalista estão atingindo essas

relações,  acirrando  a  competição  entre  os  membros  dessa  sociedade  e

consequentemente  afetando  a  subjetividade  dos  sujeitos  que  nela  habitam  e

sobrevivem a partir das atividades laborais que executam.

Cabe destacar que quando afirmarmos a centralidade do trabalho na vida

dos homens significa considerarmos, assim como Barroco (2007), que é a partir dele

que  desenvolvemos nossas  capacidades  humano-genéricas,  a  “universalidade,  a

sociabilidade, a consciência e a liberdade”  (BARROCO, 2007:28), que se refletem

na construção de valores expressados em categorias sociais como, por exemplo, a

cultura, a ideologia, a política. São estas categorias que interagem com o trabalho

consolidando o processo de desenvolvimento dos homens. Pois, como afirma Heller:

[...]  o homem é um ser genérico,  já que é produto e expressão de suas
relações sociais, herdeiro e preservador do desenvolvimento humano; mas
o representante do humano-genérico não é jamais um homem sozinho, mas
sempre a integração […] cuja parte consciente é o homem e na qual  se
forma sua 'consciência de nós'.  (HELLER, 1970:21)

E ainda, consideramos que para entendermos a relação do trabalho com a

subjetividade dos sujeitos que trabalham seja necessário resgatar o seu significado

“no processo de constituição do indivíduo social e na produção da vida material, nos

marcos da sociedade capitalista.” (IAMAMOTO, 2001, p.31). Sendo assim, este será

nosso caminho neste capítulo.

de áreas de atuação, no qual o Estado se retirou da produção  de bens e serviços e focou sua
atuação, apenas na regulação e fiscalização e aceleração do processo de privatização.” (LEITE,
2009:33),  que  provocaram  efeitos  diretos  na  vida  dos  trabalhadores,  posto  que  os  ajustes
estruturais implementados – que visavam a subordinação dos países periféricos às regras dos
países centrais – se baseavam na reestruturação produtiva, na redefinição das funções do Estado
e na financeirização do capital.
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1.1 – O TRABALHO COMO CATEGORIA ONTOLÓGICA DO SER S OCIAL:

SEU SIGNIFICADO NO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO DOS HOME NS,

PRÁXIS E ALIENAÇÃO.

De  acordo  com  Netto  e  Braz  (2007),  os  homens  asseguraram  as  suas

necessidades de produção/reprodução ao longo dos séculos através da atividade

econômica, que é regulada pelas leis sociais. Os autores também afirmam que “na

base da atividade econômica está o trabalho” (NETTO & BRAZ, 2007:29) e que o

trabalho é fundante do ser social, visto que foi através do trabalho que os homens,

ainda  nos  primórdios  da  nossa  civilização,  transformaram  a  natureza  em  bens

necessários  à  sua  sobrevivência.  Foi  esse  importante  movimento  histórico,

denominado de salto ontológico, que diferenciou o ser natural do ser social.

Neste  sentido,  abordaremos  neste  tópico  algumas  reflexões  que

acreditamos de suma importância para apreensão do significado do trabalho como

categoria fundamental à constituição do ser social, para que com isso possamos,

segundo Iamamoto:

explicitar a noção mesma de  trabalho,  elucidando a especificidade do ser
social  nele  enraizada,  no  lastro  do  que Lukács  (1978:11)  denominou de
ontologia do ser social  -  'enunciados diretos sobre um tipo ser, ou seja,
afirmações ontológicas,  que presidem a reflexão marxiana.  (IAMAMOTO,
2006:39)

Nos animais irracionais as atividades que atendem às suas necessidades de

sobrevivência se realizam dentro de instintos naturais passados a seus descentes

através da genética. Dessa forma, o animal atua no ambiente segundo informações

biológicas arquivadas em seu cérebro, ou como afirmam Netto e Braz: “processam-

se  no  interior  de  circuitos  estritamente  naturais:  realizam-se  no  marco  de  uma

herança determinada geneticamente [...]”  (NETTO & BRAZ, 2007:30)

Nos  animais  racionais,  o  trabalho  interrompe  essa  forma natural,  pois  a

capacidade  de  transformar  a  natureza  para  obter  meios  necessários  à

sobrevivência, que  distingue o homem social do ser natural, não acontece desse

modo natural e determinado geneticamente, no mundo dos homens essa troca não é

intuitiva,  ela  é  teleológica,  ou seja,  pensada e orientada para  uma finalidade de
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forma consciente. Portanto, no ser humano essa relação homem/natureza é uma

troca mediada, essa mediação implica na construção e utilização de instrumentos.

Os instrumentos de trabalho potencializam as capacidades humanas, como

por  exemplo,  a  força,  a  inteligência,  a  habilidade.  Essa  capacidade  de  utilizar

instrumentos, de utilizar conhecimentos objetivos (o ato de transformar) e subjetivos

(capacidade  teleológica)  na  interação  com  o  meio  ambiente  para  atingir  uma

finalidade é uma capacidade exclusivamente humana, porque o homem não apenas

transforma a natureza para executar uma tarefa e atender a suas necessidades, ele

segue um objetivo e faz escolhas, precisa criar valores que correspondem a uma

consciência valorativa, ou seja, além da capacidade teleológica – construir primeiro

na consciência a tarefa que deseja realizar, os homens têm a capacidade de fazer

escolhas – refletir entre as possibilidades que encontra aquela que melhor atenderá

à sua necessidade.

Netto  e  Braz  afirmam que  “O trabalho  é  sempre,  atividade  coletiva:  seu

sujeito nunca é um sujeito isolado, mas sempre se insere num conjunto […] Esse

caráter  coletivo  da  atividade  do  trabalho  é,  substantivamente,  aquilo  que  se

denominará  de  social .  ”  (NETTO  &  BRAZ,  2007:34).  Isso  implica  que  os

conhecimentos adquiridos pelos grupos humanos acabaram sendo passados aos

seus  semelhantes e descendentes para que esses não se perdessem no tempo. Foi

tal comportamento que acabou  possibilitando o desenvolvimento da comunicação.

Portanto,  as  implicações  das  atividades  realizadas  pelos  homens  acabaram

propiciando condições para o desenvolvimento de diversas habilidades, entre elas a

linguagem articulada,  outro  fator  fundamental  para  organização  dos  homens  em

sociedade. 

Neste sentido, “Este movimento de transformar a natureza a partir de uma

prévia  ideação é  denominado por  Lukács,  depois  de Marx,  por  trabalho (MARX:

1983:149 e ss).” (LESSA, 1999:22). E é este movimento, é essa forma de agir – de

transformar a natureza de forma racional, a partir de uma finalidade orientada  para

produzir  um valor  de uso,  um objeto  que atenda a necessidades da forma mais

adequada – que distingue os homens dos animais irracionais e os transformam em

seres sociais, por isso a afirmação de que o trabalho é fundante do ser social.  

Netto e Braz descrevem sucintamente o movimento descrito nos parágrafos

anteriores:
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O surgimento do ser social foi resultado de um processo mensurável numa
escala de milhares de anos. Através dele, uma espécie natural, sem deixar
de  participar  da  natureza,  transformou-se  através  do  trabalho,  em  algo
diverso da  natureza  –  mas  essa  transformação  deveu-se  à  sua  própria
atividade,  o  trabalho:  foi  mediante  o  trabalho  que  os  membros  dessa
espécie se tornaram seres que, a partir  de uma base natural (seu corpo,
suas  pulsões,  seu  metabolismo  etc.),  desenvolveram  características  e
traços  que  os  distinguem  da  natureza.  Trata-se  do  processo  no  qual,
mediante  o trabalho,  os homens produziram-se a si  mesmos (  isto é,  se
autoproduziram como resultado  de  sua própria  atividade),  tornando-se  –
para  além  de  seres  naturais  –  seres  sociais.  Numa  palavra,  este  é  o
processo da história : o processo pelo qual, sem perder sua base orgânico
natural,  uma espécie  de natureza  constituiu-se como espécie  humana  –
assim, a história aparece como a história do desenvolvimento do ser social,
como  processo  de  humanização ,  como  processo  da  produção  da
humanidade através da sua auto-atividade; o desenvolvimento histórico é o
desenvolvimento do ser social. (NETTO & BRAZ, 2007:37/38)

Portanto, o trabalho é fundante do ser social e condição central de existência

da sociabilidade humana, visto  que é a partir  da integração entre o homem e a

natureza,  através  do  trabalho,  que  o  homem  se  transforma.  Desse  modo,  a

reprodução da sociedade está intrinsecamente ligada a existência da natureza e, no

decorrer da história, o homem, sem se afastar de sua base natural, conseguiu reunir

habilidades para transformar a natureza constituindo-se através do trabalho, em ser

humano. Como consequência, os homens passaram a ter um maior controle sobre

sua  própria  existência,  em função  disso  criaram-se  novas  possibilidades  e  suas

relações  com  o  mundo  e  com  seus  semelhantes  se  transformaram  totalmente,

estava assim lançado o processo de humanização.

Em suma, com o desenvolvimento do ser  social  este se torna capaz de:

realizar  atividades  previamente  idealizadas  a  partir  de  escolhas  reflexivas  e

conscientes;  se  comunicar  através  da  linguagem articulada  e  de  se  sociabilizar.

Entretanto, segundo Netto e Braz, “Quanto mais se desenvolve o ser social, mais

suas  objetivações  transcendem  o  espaço  ligado  diretamente ao  trabalho  […]”

(NETTO & BRAZ, 2007:43). Em razão disso, surgem o que os autores nomeiam de:

“esferas de objetivação que se autonomizaram das exigências imediatas do trabalho

– a ciência, a filosofia, a arte etc.” (idem:43). 

Ainda que o trabalho continue sendo fundante do ser social,  mesmo que

este não se limite mais ao mesmo, para que o trabalho se articule com as esferas de

objetivação citadas no parágrafo anterior, o homem utiliza “a categoria de práxis . A
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práxis envolve o trabalho, que, na verdade, é o seu modelo – mas inclui muito mais

que ele: inclui todas as objetivações humanas.” (NETTO & BRAZ, 2007:43). 

Obviamente, o principal modelo de práxis é a práxis produtiva – o trabalho,

embora ela seja central  porque é ontológica e fundante do desenvolvimento dos

homens, ela não é a única forma de práxis, pois, como já afirmado, não somos seres

que nos resumimos ao trabalho.  Assim,  existem outras formas de práxis,  outras

formas de ações consciente que criam o novo, como a cultura, por exemplo.

Dessa  forma,  Netto  e  Braz  advertem  que  devemos  identificar  as  práxis

“voltadas  para controle e exploração da natureza e formas voltadas para influir no

comportamento e ação dos homens.” (idem:43). Neste sentido, na primeira situação,

temos o trabalho, identificado pela relação homem/objeto, já na segunda situação

podemos observar  uma nova  forma de práxis  na qual  o  homem atua  sobre ele

próprio.

Parafraseando Netto e Braz (2007), diferente do trabalho cuja objetivação é

algo material, outras objetivações como, por exemplo, a ética, pode se realizar de

forma  material  ou  só  idealmente.  Isso  acontece  porque  a  ética  é  uma  práxis

interativa,  pois o objeto de transformação da ética não é a natureza,  mas sim o

próprio  homem, ou seja,  uma forma de interferência  do homem sobre o próprio

homem,  porque  para  essa  modalidade  de  práxis  a  consciência  orientadora  da

escolha não é a consciência individual e sim a consciência humano-genérica.

Em  outros  termos,  para  agir  eticamente  no  mundo  com  intenção  de

transformá-lo precisamos interferir no modo como os homens pensam, não basta

somente ter consciência ética. A possibilidade da práxis ética depende de condições

objetivas concretas, de escolhas históricas, neste sentido, em situações sociais que

negam  os  valores  éticos,  ou  em  uma  realidade  extremamente  alienada  esta

consciência ética expressará de forma limitada. 

Neste ponto podemos afirmar que, em determinados momentos da história,

o  homem  não  se  reconhece  através  do  produto  do  seu  trabalho  e  da  sua

criatividade, como afirmam Netto & Braz:

Conforme  as  condições  histórico-sociais  em  que  se  realiza  (vale  dizer:
conforme as estruturas sociais em que se insere a atividade dos homens) a
práxis  pode  produzir  objetivações  que  se  apresentam  aos  homens  não
como obras suas, como criação, mas, ao contrário, como algo em que eles
não se reconhecem, como algo que lhes é estranho e opressivo  […] os
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produtos do trabalho e da imaginação humanos deixam de se mostrar como
objetivações  que  expressam  a  humanidade  dos  homens  –  aparecem
mesmo como algo que, escapando ao seu controle,  passa a controlá-los
como um poder que lhes é superior [...] Numa palavra:  entre os homens e
suas obras, a relação real, que é a relação entre criador e criatura, aparece
invertida – a criatura passa a dominar o criador. (NETTO & BRAZ, 2007:44)

Os autores se referem na citação ao fenômeno da alienação, um fenômeno

próprio das sociedades em que existe a divisão social do trabalho e a propriedade

privada dos meios de produção7. Ou seja, sociedades nas quais o que é produzido

não pertence aquele que realiza o trabalho de produção – o trabalhador, porque este

não mais possui os meios de produção, somente possui sua força de trabalho para

vender. Esta sociedade de que falamos, extremamente marcada pela exploração do

trabalho, é a sociedade capitalista. 

Vimos  até  aqui  o  trabalho  como  categoria  ontológica  do  ser  social.

Verificamos que  a  partir  da humanização dos  homens surgem novas  formas de

práxis que assumem particularidades históricas, o que significa que o modo como os

homens respondem as suas necessidades são históricas, por isso essas respostas

assumem particularidades fruto da transformação desses. Tal fato explica porque

em diferentes  sociedades  a  reprodução  social  assume  características  próprias.

Sendo  assim,  com  o  fenômeno  da  alienação  o  trabalho  assume  novas

particularidades, como coloca Antunes:

Se podemos considerar o trabalho como fundante da sociabilidade humana,
como ponto  de  partida  do  processo  de  seu  processo  de  humanização,
também  é  verdade  que  na  sociedade  capitalista  o  trabalho  se  torna
assalariado, assumindo a forma de trabalho alienado. Aquilo que era uma
finalidade  básica  do  ser  social  –  a  busca de  sua realização  produtiva  e
reprodutiva no e pelo trabalho – transfigura-se transforma. O processo de
trabalho se torna meio de subsistência  e a força de trabalho se torna, como
tudo, uma mercadoria especial, cuja finalidade vem a ser a criação de novas
mercadorias objetivando a valorização do capital. (ANTUNES, 2005:69)

Nesta  direção  vale  ressaltar  que,  se  o  processo  de  humanização  é  a

incorporação das objetivações produzidas pelo gênero humano no qual o homem se

torna mais humano e menos animal, nas sociedades em que existe antagonismo

social haverá um processo desigual de apropriação por parte do gênero humano das

objetivações construídas socialmente, isto é, na ciência, na arte, na cultura e nas

7 Cf. (NETTO & BRAZ, 2007, Cap. 2, item 2.2)
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relações sociais. O que significa que essa parte excluída dessa apropriação acaba

sofrendo regressão social ou desumanização.

Seguindo  o  percurso  do  que  afirmamos  antes,  evidentemente  que  o

fenômeno da alienação surge a partir da forma como os seres humanos organizam o

trabalho e como ele se expande, como ele permeia o conjunto das relações sociais.

Desse  modo,  o  trabalho  alienado  é  uma  forma  pela  qual  o  homem  pode  ser

desumanizado, desrealizado, isso porque ele não vai produzir para si mesmo, para

satisfazer  suas  necessidades,  o  seu  trabalho  é  explorado  e  expropriado.  O que

reitera  que a  alienação está  presente  nas sociedades em que  existe  divisão  de

classes, sociedades fundadas no antagonismo e na exploração.

Sendo  assim,  entender  o  significado  do  trabalho  alienado  na  sociedade

capitalista implica na apreensão do que se tornou a existência dos homens nesse

modo  particular  de  trabalhar  e  viver  em  sociedade,  bem  como,  quais  as

consequências dessas relações na subjetividade dos homens. Pois, como afirmam

Netto e Braz:

[…] No seu processo de amadurecimento, e conforme as condições sociais
que lhe são oferecidas, cada homem vai se apropriando das objetivações
existentes  na  sua  sociedade;  nessa  apropriação  reside  o  processo  de
construção da sua  subjetividade.  A subjetividade de cada homem não se
elabora nem a partir do nada, nem num quadro de isolamento: elabora-se a
partir das objetivações existentes e no conjunto de interações em que o ser
singular se insere. A riqueza subjetiva de cada homem resulta da riqueza
das objetivações de que ele pode se apropriar [...] 
(NETTO & BRAZ, 2007:47)

Segundo tudo que expomos até o momento, o trabalho alienado representa

a  objetivação  da  atividade  humana  na  sociedade  capitalista,  visto  que,  aquele

trabalho que deveria ser uma atividade vital do ser social, nesta sociedade  passa a

ser somente a fabricação de uma mercadoria para o capital, na qual o trabalhador

não se reconhece, que lhe aparece como estranho. Isso porque o trabalho alienado

é uma forma de exploração do homem pelo homem. 

Enfim,  o  trabalho  na  sociedade  capitalista  se  processa  numa  relação

desigual entre proprietários dos meios de produção (capitalistas) e os despossuídos

dos meios de produção (trabalhadores), na qual aqueles que produzem a riqueza

(trabalhadores) não se apropriam dessa riqueza socialmente produzida. Visto que,



14

todo  trabalho  humano,  fruto  do  trabalho  coletivo  e  social,  são  apropriados

privadamente pelos capitalistas.

Numa sociedade em que prevalece a exploração do homem pelo homem

não será possível “[…] que todos os homens possam construir a sua personalidade,

é  preciso  que  as condições  sociais  para  que  se  sociabilizem sejam iguais  para

todos.”  (NETTO & BRAZ, 2007:47). Ou seja, somente numa sociedade capaz de

superar  os  interesses  individuais,  criando  condições  sociais  que  permitam  a

sociabilização  de  todos  sem diferenciações  é  que  será  possível  garantir  que  os

seres  humanos  se  apropriem  das  objetivações  existentes  de  forma  igualitária

construindo assim sua personalidade, pois,  “A riqueza subjetiva de cada homem

resulta da riqueza das objetivações de que ele pode se apropriar [...]” (idem:47).

1.2  –  REESTRUTURAÇÃO  PRODUTIVA  E  PRECARIZAÇÃO  DO

TRABALHO:  AS  MUTAÇÕES  DO  CAPITALISMO  CONTEMPORÂNEO,

SUAS IMPLICAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E NA SUBJETIV IDADE

DOS TRABALHADORES.

Ainda defendendo o trabalho como central na vida dos indivíduos, visto ser

este o elemento estruturante da sociabilização humana, acreditamos na importância

de  abordar  a  categoria  trabalho  no  capitalismo  contemporâneo,  como  forma de

apreender, ao final de tudo que será abordado, quais as relações existentes entre as

transformações no mundo do trabalho e  as  taxas de adoecimento apresentadas

pelos  trabalhadores  na  atualidade.  Dessa  forma,  neste  tópico  abordaremos  as

mutações no mundo do trabalho e o lugar dessas na vida dos seres humanos.

 Concordamos com Silva (2009), quando esta afirma que se nos basearmos

em Marx  entenderemos que o  capitalismo precisa  assegurar  algumas condições

para garantir seu desenvolvimento, as quais:

1. manter uma orientação obstinada que vise  garantir  seus lucros,  assim

sustentando a sua acumulação e expansão;

2. para tal, precisa apoiar seu crescimento na exploração do trabalho e na

apropriação do que é socialmente produzido;
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3. perante isso, se torna imprescindível o controle do mercado e do próprio

trabalho,  o  que  implica  em  modernizar  e  dinamizar  o  processo  produtivo

constantemente. 

Silva destaca ainda que somente essas condições combinadas garantem o

equilíbrio do desenvolvimento do capital e quando ocorre a impossibilidade delas

ocorrerem juntas, o capital entra em crise. Sendo assim, não é difícil compreender

porque a ascensão do capital é permeada por  situações  de crises, posto que a sua

lógica de reprodução possui uma forte tendência para crises.

No século passado podemos identificar algumas delas como, por exemplo,

dos anos de 1929 e 1970. Segundo Silva, essas crises são permeadas “por fases

periódicas de superacumulação, que se manifestam pelo desemprego, capacidade

produtiva  ociosa,  excesso  de  mercadoria  ou  estoque  [...]”  (SILVA,  2009:63).  Tal

contexto abala toda sociedade e a população sofre com a fome e o desemprego,

enquanto,  contraditoriamente,  o  capital  não  sabe  o  que  faz  com  o  excesso

produzido, ou como afirma Silva, “São crises por excesso de produção em meio a

inúmeras necessidades sociais  não atendidas,  de fome em meio  à abundância.”

(ibidem:64). 

Todo esse contexto nos leva a refletir e a concordar com Galeano (2008)

quando este afirma, em seu artigo  O Império do Consumo,  que “A produção em

série,  em escala gigantesca, impõe em todas partes suas pautas obrigatórias de

consumo. Esta ditadura […] impõe, no mundo inteiro, um modo de vida que reproduz

seres  humanos como fotocópias do  consumidor  exemplar.”  (GALEANO,  2008:1).

Para o autor, a explosão do consumo na atualidade é provocada pelo capitalismo,

visto  que este precisa de um mercado para expandir  sua produção em série de

mercadorias. Assim sendo, podemos concluir que o consumo é uma estratégia cada

vez mais necessária à reprodução do capital. 

Essa constatação nos leva a ponderar sobre a necessidade crescente de

consumo na  sociedade  atual  e  sua  relação  com a  insatisfação,  o  sofrimento,  o

adoecimento,  o  distanciamento  entre  as  pessoas  e  a  banalização  das  relações.

Posto  que,  numa  sociedade  na  qual  o  poder  consumir  se  tornou  sinônimo  de

realização profissional e pessoal,  como afirma Galeano – “símbolos de ascensão

social,  salvo  condutos  para  atravessar  as  alfândegas  da  sociedade  de  classes”

(idem:1), ou ainda,  “Dize-me quanto consomes e te direi quanto vales” (idem:1) –



16

todos  sofrem  com  as  pressões  do  consumo,  tanto  aqueles  que  trabalham

intensamente para atender aos apelos midiáticos desenfreados de consumo, quanto

aqueles que não podem se inserir  nessa lógica perversa.  Contudo, deixemos as

ponderações para mais adiante e voltemos à explanação inicial.

Como havíamos destacado anteriormente, os anos de 1970 testemunham

mais uma crise estrutural8 do sistema capitalista. Foi uma crise de superacumulação

com as seguintes características, como diz Silva (2009) :

A  elevação  das  taxas  de  inflação,  a  crise  financeira  e  do  comércio
internacional,  a  recessão  econômica,  com  seus  elementos  constitutivos
(desemprego,  baixo  crescimento  econômico,  baixa  lucratividade,  etc.),
aguçada pelo choque da elevação dos preços do petróleo em 1973, são
algumas das manifestações da crise do capitalismo iniciada nos anos 1970,
em que o padrão de acumulação e regulação fordista/keynesiano deu sinais
de esgotamento. (SILVA, 2009:69)

Para recuperar  sua hegemonia e  restabelecer  seu crescimento,  o capital

precisou implementar  uma reestruturação  de  alcance global.  Que neste  trabalho

será entendida segundo Silva  como um período de “reestruturação econômica e

reajustamento social  e  político,  em busca de um novo padrão de acumulação e

modo de regulação social e político a ele vinculado.” (SILVA, 2009:70). 

As  consequências  dessa  crise  e  as  formas  usadas  pelo  capital  para

enfrentá-la foram devastadoras para o mundo do trabalho. Os trabalhadores viveram

uma  situação  fortemente  crítica  e  passaram  por  uma  série  de  mudanças  que

culminaram por  abalar  profundamente o  movimento  sindical  e  sua  materialidade

enquanto classe.

Enfim,  consideramos  as  estratégias  do  capital  para  restabelecer  seu

equilíbrio como um elemento central na análise das mudanças que se processaram

a partir daí, pois reiteramos Silva quando esta afirma que a utilização dessas pelo

capital  “[…]  afetaram  profundamente  o  mundo  do  trabalho,  tanto  nos  aspectos

objetivos,  materiais  (desemprego,  baixos  rendimentos  etc.),  como  nos  aspectos

subjetivos (enfraquecimento dos sindicatos, cooptação ideológica etc).” (idem:70). 

Segundo  Antunes  (1999),  o  projeto  neoliberal  –  uma  reação  teórica  ao

Estado de Bem Estar Social ou Welfare State9 – passou a ser hegemônico após a

8 Cf. (ANTUNES, 2007, p.187)
9 O Welfare State ou Estado do Bem Estar Social é o termo utilizado para designar o período em

que  o  Estado  garantiu  direitos  sociais  aos  cidadãos  (educação,  saúde,  habitação,  renda  e
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crise da década de 70, sendo esse o centro das mudanças que se seguem, pois,

como  afirma  o  autor,  ele  passa  “a  ditar  o  ideário  e  o  programa  a  serem

implementados pelos países capitalistas […] contemplando reestruturação produtiva,

privatização  acelerada,  enxugamento  do  estado,  políticas  fiscais  e  monetárias,

sintonizadas com os organismos mundiais […].” (ANTUNES, 1999:22)

No final da década de 1970 o projeto neoliberal começou a ser introduzido

nos países de capitalismo avançado. Primeiro em 1979 na Inglaterra com Thatcher,

depois em 1980 nos EUA com Reagan, em 1982 com Khol na Alemanha, em 1983

na  Dinamarca  Schluter  e,  em  seguida,  em  quase  todos  os  países  da  Europa

ocidental. Esse projeto societário passou a determinar os rumos da humanidade no

cenário  mundial  aumentando  a  competitividade  e  a  concorrência  no  mundo

capitalista.

Em função desse contexto e, para fazer parte do mercado globalizado10, os

Estados nacionais passaram a submeter suas economias às exigências neoliberais,

iniciando  planos  de  ajuste  com  vistas  à  redução  do  aparelho  do  Estado  e

estabilização  monetária  através  da  contenção  dos  gastos.  Com  a  expansão

neoliberal as sociedades se tornaram marcadamente desiguais.

Segundo  Antunes  (1999),  as  medidas  neoliberais  no  período  foram:

“reestruturação produtiva; privatização acelerada; enxugamento do Estado; políticas

fiscais e monetárias sintonizadas com os organismos mundiais.” (idem:22). Essas

medidas  foram responsáveis  por  consequências  marcantes  para  sociedade,  tais

como: precarização do trabalho, isto é, desmonte dos direitos sociais, terceirização,

aumento  da  informalidade,  desemprego  e  sub-emprego;  degradação  do  meio

ambiente; conformação de uma sociedade do consumo  descartável.

No Brasil, as medidas neoliberais – iniciadas durante o governo de Fernando

Affonso  Collor  de  Mello  –  ganharam  força  com  a  entrada  do  então  presidente

Fernando Henrique Cardoso (FHC) que para fazer parte do mercado globalizado

também submeteu  a  economia  brasileira  às  exigências  neoliberais,  iniciando  os

planos de ajuste com vistas à redução do aparelho do Estado e da estabilização

monetária  através  da  contenção  dos  gastos  determinados  pelos  organismos

seguridade social) através de forte intervenção na economia para regular as atividades produtivas,
com vistas a geração de renda, incentivo ao consumo e diminuição das desigualdades sociais.
Foram as teorias do inglês John M. Keynes que inspiraram as medidas empregadas no período.
(PAZZINATO & SENISE, 2003, Cap. 25, item 4 e Cap. 29, item 2)

10 Cf. (NETTO & BRAZ, 2007, Cap. 2, item 2.2)
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mundiais. Tal fato implicou, entre tantos outros,  em um longo período de recessão,

perda  de  direitos  trabalhistas,  acirramento  das  desigualdades  sociais,  e  um

empobrecimento ainda maior das classes que já se encontravam em situação de

vulnerabilidade.

Antes da reestruturação produtiva era o binômio taylorismo/fordismo11 que

orientava o processo produtivo industrial, este tinha como objetivo a produção em

massa, na qual a maioria dos processos necessários à fabricação das mercadorias

eram realizados dentro das unidades fabris. Outra característica importante deste

processo era a racionalização das operações através do controle do tempo e do

movimento das tarefas executadas, tais medidas  intensificavam a exploração do

trabalho. Antunes caracterizou o taylorismo/fordismo da seguinte forma:

[…]  Esse  processo  produtivo  caracterizou-se,  portanto,  pela  mescla  da
produção em série  fordista com o cronômetro  taylorista , além da vigência
de uma separação nítida entre  elaboração e execução.  Para tal o capital
tratava-se  de  apropriar-se  do  savoir-faire do  trabalho,  “suprimindo”  a
dimensão  intelectual  do  trabalho  operário,  que  era  transferida  para  as
esferas da  gerência  científica.  A  atividade  do trabalho  reduzia-se a uma
ação mecânica e repetitiva. (ANTUNES, 2007:37)

Apesar  de  representar  um  avanço  na  racionalização  do  processo  de

trabalho, esse modelo de produção começa a ficar comprometido em fins da década

de 70 do século XX . Enfim, todo esse contexto que apresentamos culmina em mais

uma  crise  estrutural  do  capital.  Neste  sentido,  o  processo  de  reestruturação

produtiva foi a forma utilizada pelo capital para superar mais uma de suas crises e,

consequentemente, voltar a se expandir. 

A reestruturação implementou uma nova organização no processo produtivo

capitalista, e as inúmeras transformações acabaram se refletindo nos processos de

trabalho, nas relações de trabalho e na subjetividade dos trabalhadores. Segundo

Antunes,  tais  transformações  se  deram  “através  do  avanço  tecnológico,  da

constituição  das  formas  de  acumulação  flexível,  e  dos  modelos  alternativos  ao

taylorismo/fordismo, onde se destaca, para o capital, especialmente, o toyotismo.”

(ANTUNES, 1999:23). 

11 “[...]  expressão dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo de trabalho, que
vigorou na grande  indústria,  ao  longo praticamente de todo século  XX,  sobretudo a partir  da
segunda década, baseava-se na produção em massa de mercadorias, que se estruturava a partir
de uma produção mais homogeneizada e enormemente verticalizada.” (ANTUNES, 2007:36)
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A  produção  no  toyotismo12 foi  horizontalizada,  ou  seja,  enquanto  no

taylorismo/fordismo  a  produção  era  quase  toda  realizada  dentro  da  fábrica,  no

toyotismo somente uma pequena parte é produzida dentro das instalações fabris,

visto que a maior parte do processo produtivo é transferido para terceiros, em geral

em países no qual a produção possa ganhar custos bem menores.

Em suma, segundo Antunes, o toyotismo  se caracteriza por uma produção

flexível, novas formas de gestão dos trabalhadores e a crescente utilização de novas

tecnologias como a microeletrônica e a informática, além destas o autor destaca a

importância de: 

1. sua produção muito vinculada à demanda;
2. ela é variada e bastante heterogênea;
3. fundamenta-se no trabalho operário em equipe, com multivariedade de
funções;
4. tem como princípio o  just in time, o melhor aproveitamento possível do
tempo  e  funciona  segundo  o  sistema de  Kanban,  placas  ou  senhas  de
comandos para reposição de peças que no toyotismo devem ser mínimos.
(ANTUNES, 1999:23)

Essa  nova  forma  capitalista  de  produzir  –  produção  flexível,  investe  no

envolvimento dos trabalhadores, pois a adesão destes com as metas propostas pela

empresa  significa  aumento  da  produtividade  e,  consequentemente,  lucro  para  o

capitalista.  Neste  sentido,  as  empresas  apostam  em  planos  de  “envolvimento

manipulatório” (ANTUNES,1999:23),  como por exemplo: premiação para aumento

de  produtividade,  que  gera  controle  e  competição  entre  os  trabalhadores;

participação nos lucros;  plano de cargos e salários.  Encarados como benefícios,

este  tipo  de  manipulação  mascara  ainda  mais  a  exploração,  ou  como  afirma

Antunes: 

O  despotismo torna-se então mesclado com a  manipulação do trabalho,
com o envolvimento dos trabalhadores, através de um processo ainda mais
profundo de interiorização do trabalho alienado  (estranhado). O operário
deve pensar e fazer  pelo e  para o capital, o que aprofunda ( ao invés de
abrandar) a subordinação do trabalho ao capital. (ANTUNES,1999:24)

12 O toyotismo  é  um  modelo  de  organização  da  produção  originalmente  criado  no  Japão,  mais
precisamente na fábrica da Toyota, absorvido mundialmente pelo sistema capitalista. “expressa a
forma particular de expansão do capitalismo monopolista do Japão no Pós-45 […]. A produção é
bastante  heterogênea,  os  estoques  são  reduzidos  e  há  forte  processo  de  terceirização  e
precarização do trabalho.” (ANTUNES, 1999:19)
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Como já afirmado anteriormente, todas estas transformações empregadas

na nova forma capitalista  de produzir  implicaram em enormes consequências no

mundo  do  trabalho,  entre  elas:  diminuição  do  número  de  trabalhadores  fabris

estáveis; aumento do trabalho precarizado (terceirização, sub-contratação, contratos

temporários, desemprego, etc.); exploração do trabalho infantil naqueles países que

participam do processo de produção mundializado. 

Essa nova lógica  societária  impulsionada pelos interesses do capital  tem

causado graves efeitos na classe trabalhadora, principalmente a terceirização, que

provocou uma fragmentação da produção,  prejudicando a organização da classe

trabalhadora.  Além  disso,  em  alguns  setores  os  trabalhadores  se  tornaram

extremamente  qualificados  e  polivalentes,  enquanto  em  outros  setores  há  uma

grande  maioria  de  trabalhadores   desqualificados.  Não  podemos  esquecer  os

desempregados e  aqueles  que ocupam o mercado informal/formal  em péssimas

condições,  esses  acabam  aumentando  a  grande  massa  de  trabalhadores

disponíveis  para  o  capital,  o  que  acirra  a  concorrência   entre  os  mesmos,

fragmentando ainda mais a classe trabalhadora.

Podemos  concluir  que  o  capitalismo  contemporâneo  não  superou  o

fenômeno da alienação característico  de sua expansão inicial,  pelo contrário,  ele

aparece  mais  intenso  e  interiorizado,  como  podemos  observar  nas  palavras  de

Antunes,

[…] capital  contemporâneo,  ao  mesmo tempo em que pode,  mediante  o
avanço tecnológico e informacional, potencializar as capacidades humanas
e fazer expandir este fenômeno social, […] para o conjunto da classe que
vive  do  trabalho,  o  desenvolvimento  tecnológico  não  produziu
necessariamente uma subjetividade cheia de sentido; mas ao contrário pode
inclusive desfigurar e aviltar a personalidade humana. Visto que, ao mesmo
tempo que o desenvolvimento tecnológico pode provocar diretamente um
crescimento da capacidade humana, sua subordinação estrita à lógica do
capital acaba por sacrificar os indivíduos […]. (ANTUNES,1999:28)

Todo contexto que apresentamos neste tópico nos remete à constatação de

que as transformações no mundo do trabalho viabilizam a intensificação disfarçada

das estratégias de exploração e de dominação por parte do capital  em todos os

setores  do  trabalho.  Isso  porque  as  novas  formas  de  organização  do  trabalho

mascaradas pelo controle recíproco das atividades – controle de qualidade realizado
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numa parceria capital/trabalhadores – acabam levando a uma menor percepção da

dominação por parte dos trabalhadores. 

Esta relação envolvimento/manipulação/interiorização da dominação, além

das pressões sofridas pelo contexto precarizado presente nas relações de trabalho,

como a terceirização, a informalidade e o desemprego, levam os trabalhadores a

diversos  quadros  de  adoecimento,  como  afirma  Seligmann  (1994)  no  seguinte

fragmento de texto: “[...] Controle recíproco e maior introjeção da dominação seriam

decorrências de importante peso para a vida psíquica dos trabalhadores, quer em

termos  de  cansaço  mental  e  tensão,   quer  no  efeito  alienante.”  (SELIGMANN,

1994:101). 

A  autora  afirma  ainda  que  em empresas  nas  quais  existem  setores  de

assistência médica e/ou relações humanas, esses, em sua maioria, funcionam de

forma a amenizar os conflitos, as aspirações e os sentimentos dos trabalhadores,

numa  subordinação  explícita  aos  objetivos  de  produtividade  estabelecidos  pelo

capital. Gerando uma realidade em que normalmente não se faz conexão da doença

apresentada com a atividade laborativa, uma situação que a autora aponta  como de

“expropriação da subjetividade” (idem:101).

Parafraseando Galeano  (2008)  podemos ponderar  ainda mais.  Visto  que

quando Galeano afirma que vivemos numa sociedade com uma economia voltada

para  o  consumo,  como  afirmamos  em  parágrafo  anterior,  obviamente  podemos

afirmar que é o consumo que impulsiona a venda e a produção de mercadorias, pois

é este consumo que move a dinâmica de valorização e expansão do capital.

Este   contexto  nos  permite  vincular  trabalho/consumo/satisfação  pessoal,

posto  que,  se  nessa  sociedade  para  atender  a  suas  necessidades  básicas  de

sobrevivência o trabalhador  precisa recorrer ao mercado em busca de mercadorias,

ou seja, o trabalhador precisa consumir, evidentemente, o fato de não poder ou ter

dificuldades  para  se  inserir  nesta  lógica  trabalho/consumo  pode  sim  afetar  sua

subjetividade e sua capacidade de sociabilização.

E ainda, se vivemos hoje numa sociedade em que o apelo ao consumo vai

além das necessidades básicas,  no qual  os apelos midiáticos,  estabelecem uma

cruel  realidade  que  separa  socialmente  os  homens  entre  aqueles  que  podem

consumir,  que  podem  comprar  o  “carro  mais  moderno”,  entre  outras  coisas,  e

aqueles que não podem consumir.  A desvantagem histórica ao acesso igualitário
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aos  bens  socialmente  produzidos,  ainda  não  superada,  continuará  sendo  um

obstáculo para que maioria dos trabalhadores se insiram na dinâmica social deste

século. 

Diante  disso,  podemos  afirmar  que  a  centralidade  do  trabalho  na

constituição do homem como um indivíduo social na sociedade em que vivemos vai

além do atendimento das necessidades básicas,  vai  além da subsistência.  Estar

trabalhando  para  o  homem  da  atualidade  é  mais  do  que  satisfazer  suas

necessidades básicas, a atividade profissional na contemporaneidade é sinônimo de

realização pessoal,  de inclusão social,  de possibilidade de consumo.  Um grande

paradoxo  frente  a  precarização  do  trabalho  e  a  todas  as  relações  de  trabalho

estabelecidas na atualidade. 

Toda essa trajetória do capital descrita neste sub-item nos remete para um

contexto também vivido pelos trabalhadores petroleiros, uma vez que esse também

foi um período fortemente marcante para categoria, no qual identificamos a chegada

da Petrobras na Bacia de Campos13 na década de 1970,  as inúmeras greves contra

a privatização da estatal14 e a quebra parcial do monopólio na década de 199015.

Além  de  todos  esses  acontecimentos,  a  categoria  precisou  se  adaptar  às

transformações  advindas  com  a  reestruturação  produtiva,  principalmente  a

terceirização que foi ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos.

Segundo artigo publicado na  Revista  Imagem (2011),  a intensificação da

terceirização a partir da década de 1990 tem levado a um quadro de precarização

das relações de trabalho e ao enfraquecimento da solidariedade de classe,  com

consequências graves para os trabalhadores como acidentes de trabalho e doenças

relacionadas ao trabalho. O artigo destaca que “apesar do enorme número de sub-

notificações  de  acidentes,  há  um  levantamento  que  demonstra  como  os

trabalhadores terceirizados são as maiores vítimas de acidentes.” (VISEU, 2011:15).

Não há como negar que a terceirização é uma realidade que avança cada

vez mais intensamente na Petrobras que possui hoje um número de trabalhadores

terceirizados muito maior que o seu contingente de trabalhadores efetivos. Segundo

últimos  dados  divulgados  pela  estatal,  a  Petrobras  fechou  o  ano  de  2010  com

291.606  trabalhadores  terceirizados  para  um  contingente  total  de  trabalhadores

13 Será descrito no Capítulo 4.
14 Sobre “greves e suas repercussões” ver LEITE (2009)
15 Sobre “quebra do monopólio Petrobras” ver LEITE (2009)
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efetivos de 80.492 em 2009 (tabelas em anexo). 

Todos  os  dados  apresentados  no  artigo  de  Viseu  (2011)  podem  ser

confirmados através dos índices divulgados pela Petrobras em seu último Relatório

de  Sustentabilidade  (2010),  que   aponta  no  ano  de  2009  sete  (7)  mortes  por

acidentes de trabalho, na qual seis (6) trabalhadores são terceirizados. E no ano

2010  aconteceram  dez  (10)  mortes,  entre  esses  sete  (7)  trabalhadores  eram

terceirizados (tabelas em anexo). Nesta direção está também a Taxa de Incidência

de Doença Ocupacional (TIDO) que aponta um aumento de 0,36%16 para 2010 em

relação a 2009 (tabelas em anexo). (PETROBRAS, 2010:134/135)

Diante do exposto neste capítulo, principalmente no sub-item 1.2, em que

afirmamos  que  as  pressões  sofridas  pelo  contexto  precarizado  presente  nas

relações de trabalho,  como a terceirização, a informalidade e o desemprego são

evidentes motivos para os diversos quadros de adoecimento apresentados pelos

trabalhadores. Como também destaca o entrevistado 1, que atua na área de Saúde

e Segurança do Trabalho, em seu depoimento:

Entrevistado 1 : [...] a gente não pode perder de vista o próprio lugar que o
trabalho ocupa hoje né,  a centralidade dele,  que passa pela questão da
exploração, a exploração ela tá colocada a todo o tempo, e se [...] o trabalho
não for para te fazer feliz, ele tá ali na relação de exploração, ele te adoece.
(Entrevista realizada em 02/09/2011).

Neste sentido, não podemos prosseguir sem antes procurar identificar como

a sociedade capitalista vem tratando a saúde mental e física dos trabalhadores na

atualidade, ou seja, de que forma estão organizadas as políticas de prevenção e

promoção à saúde dos trabalhadores na contemporaneidade. 

Sendo assim, nos próximos capítulos buscaremos situar tanto a Política de

Saúde  Mental  quanto  a  Política  de  Saúde  do  Trabalhador  no  contexto  deste

Trabalho de Conclusão de Curso, indicando qual o espaço que ambas ocupam no

tratamento  dos  pessoas  com  transtornos  mentais  causados  pela  atividade  que

exercem, visto ser este o foco principal de nossa análise.

16 Taxa  calculada  para  cada  1000  empregados  considerando  apenas  a  Petrobras  Controladora.
(PETROBRAS, 2010:135)
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CAPÍTULO 2

AS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL: O CAPITALISMO E A

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA LOUCURA, O DELINEAMENTO DA P OLÍTICA

DE SAÚDE MENTAL E SEU ESPAÇO ATUAL NO TRATAMENTO DA S

PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS.

O propósito deste capítulo é apresentar o Programa de Saúde Mental de

Macaé (PSMM),  visto  que  foi  a  minha  inserção como estagiária  no mesmo que

despertou o interesse em pesquisar a saúde mental dos trabalhadores petroleiros

frente às transformações no mundo do trabalho, em especial a terceirização, que

tem sido uma prática intensificada na indústria petrolífera a cada ano que se segue,

como afirmamos no capítulo anterior. Segundo o último relatório de sustentabilidade

divulgado  pela  Petrobras,  em  2010  a  estatal  possuía  291.606  trabalhadores

terceirizados  para  um contingente  total  de  trabalhadores  efetivos  de  80.492,  no

mesmo ano. (tabelas em anexo). 

 O PSMM é composto por vários dispositivos17 que recebem diariamente

diversas pessoas com algum tipo de transtornos mental e de comportamento, em

alguns  casos  esses  transtornos  são  facilmente  relacionados  com  a  atividade

laborativa  –  dados  empíricos  reunidos  de  relatos  dos  usuários  nos  grupos  de

recepção – a exemplo de alguns casos de dependência química e depressão. Diante

desse fato e considerando a importância da indústria petrolífera para o município,

que tem sua economia centrada na exploração e produção de petróleo e gás, nos

indagamos qual seria o quadro da saúde mental dos trabalhadores petroleiros frente

ao enfrentamento das transformações no mundo do trabalho, visto as condições de

trabalho  peculiares  a  que  esses  são  submetidos  como,  por  exemplo,  o

confinamento, o embarque e o desembarque, o trabalho em turno e noturno. Neste

sentido, nos perguntamos que respostas estariam sendo dadas para os casos de

adoecimento desses trabalhadores e qual o espaço do PSMM nessa realidade. 

Para compreendermos o contexto que se configura a partir do que acima

descrevemos,  buscaremos  contextualizar  brevemente  o  tratamento  dado  ao

17 Os dispositivos serão devidamente identificados no decorrer deste capítulo.
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sofrimento  mental  nas  sociedades  capitalistas  até  a  atualidade.  Neste  sentido,

destacaremos a Política de Saúde Mental existente na atualidade e que é utilizada

para o tratamento das pessoas que apresentam algum tipo de transtorno mental,

bem como procuraremos identificar  o  protagonismo,  os  avanços  e  os  limites  da

mesma – consolidada na prática de atenção à saúde – frente ao enfrentamento e a

identificação das situações produtoras de adoecimento ligadas à atividade laboral.

Entendemos que tal procedimento facilitará uma melhor apreensão desse campo em

nossas posteriores análises, colaborando assim, com a produção de elementos que

ampliem  e  fortaleçam nossas  considerações  finais  em defesa  da  saúde  desses

trabalhadores.

Em suma, em função do que foi observado no campo de estágio e buscando

contribuir  para  uma  melhor  compreensão  dessa  realidade  vivida  pelos

trabalhadores,  a  qual  considera  que  o  sofrimento  mental  também  pode  ser

provocado pelos impactos das transformações no mundo do trabalho na vida dos

homens. Neste segundo capítulo procuraremos abordar como o sofrimento mental

vem sendo tratado pela sociedade capitalista ao longo dos anos, pois acreditamos

na necessidade de traçar esse percusso para apreendermos quais os fatores que

determinaram a construção da Política de Saúde Mental brasileira e, neste sentido,

qual o espaço que o PSMM ocupa no tratamento dos trabalhadores acometidos de

transtornos mentais relacionados ao trabalho.

2.1 – O TRATAMENTO REFERENTE À LOUCURA NO DECORRER DOS

SÉCULOS: O SOFRIMENTO MENTAL DIANTE DO ADVENTO DO M ODO

CAPITALISTA DE PRODUÇÃO.

Partindo  do  pressuposto  que  os  fenômenos  sociais  são  historicamente

construídos, neste tópico abordaremos de forma sucinta, algumas reflexões sobre o

tratamento social dado à pessoa com transtorno mental antes e depois do advento

do  sistema  capitalista  de  produção  e  reprodução  social,  segundo  as  visões  de
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Michel  Foucault18 e  Heitor  Resende19.  As  abordagens  dos  autores  permitem

estabelecer  um  importante  nexo  entre  as  transformações  econômicas  oriundas

dessa nova fase da história e as formas de tratamento sob as quais as pessoas com

transtorno mental foram sendo submetidas no decorrer dos séculos. 

Ao  longo  da  história  da  humanidade  “[...]  a  loucura  tem  sido  uma

companheira inseparável do homem [...]. Desde o Velho Testamento aos estudos

etnográficos  das  sociedades  chamadas primitivas  as referências  aos  loucos  são

abundantes.” (RESENDE, 2000:20).

Na  Antiguidade  e  na  Idade  Média,  segundo  os  autores  citados

anteriormente, não existiam instituições feitas especialmente para tratar o “louco”20.

Essas pessoas circulavam livremente pelos campos e vilas,  e vagavam a mercê

tanto da violência quanto da caridade alheia. Em algumas cidades eram acolhidos,

em outras  expulsos.  Aqueles  que  tinham famílias  com condições  materiais  para

mantê-los permaneciam sob os cuidados da mesma, mas em geral passavam a vida

enclausurados em seus aposentos. 

Todavia, Foucault (2008) em seu livro  História da loucura – no qual realiza

uma análise dos elementos teóricos e práticos que fundam a psiquiatria – afirma que

durante a Idade Média e a Renascença existiram alguns hospitais que tratavam os

“loucos”, possuindo lugares reservados para estes. Neste sentido, o autor afirma que

“[...] os loucos não são corridos das cidades de modo sistemático. […], é possível

supor que são escorraçados apenas os estrangeiros, aceitando cada cidade a tomar

conta apenas daqueles que são seus cidadãos.”  (FOUCAULT, 2008:10).

Segundo  tais  observações  de  Foucault,  podemos  afirmar  que  aquelas

pessoas que eram consideradas “loucas” ainda gozavam de uma relativa liberdade

nas sociedades pré-capitalistas21, que leva alguns autores, como Resende, a supor

que o número de “doentes” era pequeno. E ainda, considerando que naquela época

18 Michel Focault Filósofo francês nascido em 15 de outubro de 1926. Suas obras se situam dentro
de uma filosofia do conhecimento e trataram principalmente do tema do saber, o poder e o sujeito,
rompendo com as concepções modernas destes termos. (BARBOSA, 2006)

19 Heitor Resende pesquisador assistente do Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional
de Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

20 Quem perdeu a razão; quem apresenta distúrbios mentais. (MiniDicionário da Língua Portuguesa).
Na contemporaneidade a nomenclatura definida como correta é pessoa com transtornos mentais.

21 Sociedade cujas relações de produção eram baseadas no escravismo antigo e no  feudalismo
(relações servis), que se caracterizavam pelos seguintes elementos: 1. economia agrária e auto-
suficiente,  baixo  nível  de  desenvolvimento  das forças produtivas;  2.  subordinação explícita  do
produtor direto aos proprietários da terra; 3. poder político descentralizado, distribuído entre o rei,
os membros da nobreza e o alto clero. (PAZZINATO & SENISE, 2003)



27

da história havia uma média de vida relativamente baixa, os “loucos” não causavam

grandes transtornos sociais, mesmo porque os comportamentos começavam a ser

observados no ambiente familiar e geralmente ali se limitavam.

Podemos observar  também, através da explanação de Resende,  que  no

período  em questão,  a  normalidade  ou  anormalidade  não  era  determinada  pela

aptidão ou não para o trabalho, como será mais tarde nas sociedades industriais. E

como as atividades nessas sociedades eram o artesanato e a agricultura voltados

para  subsistência,  não  havia  necessidade  de  um  trabalhador  extremamente

especializado. Assim, as atividades que eram realizadas conseguiam incluir a todos,

o  que  de  certa  forma favorecia  o  respeito  às  diferenças  individuais  e,  também,

facilitava a inclusão das pessoas com transtornos mentais nas atividades laborativas

dessas sociedades. 

A Europa passou por diversas mudanças societárias e por diversas pragas e

doenças, como por exemplo a lepra22. Até o fim da Idade Média a lepra assombrou

toda  Europa,  diversos  leprosários23 foram  abertos,  nos  quais  os  leprosos  eram

enclausurados de forma a serem mantidos distantes de qualquer  contato com a

comunidade ou com o mundo. A consequência desse tratamento de segregação e

exclusão foi o desaparecimento lento da doença, uma vez que as pessoas ficavam

presas nesses espaços até chegar a hora de sua morte. Foucault se refere a este

contexto  em  História  da  loucura,  para  o  autor,  a  regressão  da  lepra  deixa  as

estruturas criadas para contê-la sem utilidade,  e afirma que com o tempo essas

estruturas passaram a ser administradas pelos hospitais e obras de caridade. 

Com o passar dos séculos esses espaços de segregação social passaram a

receber as pessoas que de certa forma não se encaixavam nos novos rumos que a

sociedade estava tomando, visto a ascensão do sistema capitalista de produção e

reprodução social. Dessa forma, foram estas pessoas consideradas como “escória

social”  que se tornaram os herdeiros da exclusão e  da segregação social  antes

22 A  nomenclatura  científica  é  hanseníase  em  homenagem  ao  descobridor  do  microrganismo
causador da doença, o médico norueguês Gerhard Armauer Hansen, em 1873.  A hanseníase,
uma  das  doenças  mais  antigas  da  humanidade,  é  uma  doença  infecciosa  e  extremamente
contagiosa  causada  pela  bactéria  Mycobacterium  leprae,  ou  bacilo  de  Hansen.  Na
contemporaneidade a hanseníase tem cura e o Ministério da Saúde promove ações de controle da
doença. (BRASIL, 2002) 

23 Leprosário era o nome atribuído aos estabelecimentos para os quais as pessoas contaminadas
com hanseníase (lepra) eram enviadas a fim de isolá-las do resto da população, com o intuito de
conter a contaminação pela doença. Os leprosários foram um efeito secundário cultural da lepra,
uma  das  doenças  infecciosas  mais  mortais  e  mutiladoras  de  todos  os  tempos.  (MACIEL,
www.fiocruz.br)
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destinadas  as  pessoas  com  hanseníase.  Séculos  mais  tarde  este  espaço  de

exclusão social foi especialmente dedicado à loucura, como veremos no decorrer do

desenvolvimento  deste  capítulo.  O  contexto  social  descrito  neste  parágrafo  é

facilmente compreendido através do fragmento de texto de Foucault abaixo:

Desaparecida  a lepra,  apagado (ou quase)  o leproso da memória, essas
estruturas permanecerão. Frequentemente nos mesmos locais, os jogos da
exclusão serão retomados, estranhamente semelhantes aos primeiros, dois
ou três séculos  mais tarde.  Pobres,  vagabundos,  presidiários e “cabeças
alienadas” assumirão o papel abandonado pelo lazarento, e veremos que
salvação  se  espera  dessa  exclusão,  para  eles  e  para  aqueles  que  os
excluem. (FOUCAULT, 2008:06)

O marco  do  início  da  institucionalização  da  loucura  através  da  exclusão

social dos doentes é descrito por Resende, que aponta as grandes transformações

econômicas e sociais ocorridas na Europa, no decorrer da Idade Média e Moderna,

como  o  declínio  do  feudalismo24 e  ascensão  da  burguesia25 como  importantes

determinações históricas que alteraram radicalmente as relações de produção, de

reprodução social e, consequentemente, mudaram radicalmente a maneira como o

“louco” era aceito até então pela sociedade.

Em meados do século XVIII, com o declínio do campesinato e dos ofícios

artesanais, largamente substituídos pela manufatura26, os trabalhadores artesanais

foram  descartados,  principalmente  após  os  cercamentos27 das  grandes

24 Feudalismo – sistema econômico, político, social e cultural que caracterizou a Europa na Idade
Média  em sua primeira fase (séculos V ao X), ou Alta Idade Média. Baseado numa economia
essencialmente agrária e alto suficiente concentrada no feudo (porção de terra), no qual produzia-
se para consumo e não havia excedentes. Em sua segunda fase, ou Baixa Idade Média (séculos
XI ao XV), a Europa passou por mudanças políticas, econômicas e sociais e culturais que deu
início ao processo de desintegração do sistema feudal. (PAZZINATO & SENISE, 2003)

25 A partir  do  século  XI  a  Europa  ocidental  testemunhou  a  reativação  do  comércio  através  da
realização de feiras para troca de excedentes, o desenvolvimento do comércio nessas feiras dá
origem  aos  burgos  (cidades).  Mais  tarde,  os  grandes  comerciantes  e  mestres  de  ofício  que
enriqueceram  a  partir  das  atividades  comerciais  que  realizavam  nesses  burgos  passaram  a
constituir um novo grupo social: a burguesia. (PAZZINATO & SENISE, 2003)

26 Durante  a Primeira  Revolução Industrial,  iniciada  na Inglaterra  na segunda metade do século
XVIII, os artesãos profissionais que possuíam a matéria-prima e trabalhavam em oficinas caseiras
(ofícios artesanais) produzindo em pequena escala, foram substituídos pelo uso das máquinas a
vapor, tal fato representou um grande avanço na produção de bens de consumo, que passam a
ser produzidos em grande escala. Porém, o trabalhador dessas novas indústrias de manufatura
passaram a possuir somente a venda de sua força de trabalho pra sobreviver. (PAZZINATO &
SENISE, 2003)

27 Os senhores feudais passaram a cercar – cercamentos (enclosures) –  os campos comunais antes
destinados  a  produção  agrícola  servil  para  arrendá-los  a  burguesia  capitalista,  que  destinava
esses  espaços  à  criação  de  ovelhas  e  posterior  obtenção  de  lã,  matéria-prima  essencial  a
manufatura  de  tecidos.  Com  a  diminuição  das  áreas  cultivadas  os  camponeses  acabaram
expulsos das terras comunais. (PAZZINATO & SENISE, 2003)
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propriedades, assim passam a vagar pelas estradas sem trabalho, mendigando e/ou

cometendo pequenos delitos. Nesse contexto, segundo Resende, o “louco” passa a

ser considerado inapto para o trabalho,  e começa a ser  visto também como um

problema social. A forma que se disseminou por toda Europa, além da repressão

(surras  com chicote,  marcação  com ferro  em brasa,  pena  de  morte,  etc).  Para

resolver este quadro, segundo o autor:

As medidas  legislativas  de  repressão se complementam pela  criação de
instituições, as casas de correção e de trabalho e os chamados hospitais
gerais  que,  apesar  do  nome,  não  tinham  qualquer  função  curativa.
Destinavam-se a limpar as cidades dos mendigos e anti-sociais em geral, a
prover trabalho para os desocupados, punir a ociosidade e reeducar para
moralidade mediante instrução religiosa e moral. (RESENDE, 2000:24)

Como podemos  perceber,  tanto  Foucault  quanto  Resende  partilham das

mesmas conclusões em suas abordagens, ou seja, para ambos os processos de

exclusão e  segregação  através  da  institucionalização,  em determinado  momento

histórico,  passaram  a  incluir  novos  atores  sociais  além  daquela  camada  da

sociedade considerada como um problema por não se encaixar na nova dinâmica

social:  os  “loucos”,  que  a  partir  daí  começaram a  receber  o  mesmo tratamento

daquelas pessoas consideradas vagabundas e ociosas para as novas relações de

produção. 

Enfim,  neste  ponto  da  história,  segundo  os  autores,  primeiramente  as

pessoas  com  transtorno  mental  foram  encarceradas  com  os  desajustados  em

instituições ditas corretivas, passando a sofrer também das mais variadas formas de

punições  e  torturas,  que  no  caso  destes  eram  considerados  como  tratamentos

médicos. E com o decorrer dos anos tais instituições se tornaram, com exclusividade

para essas pessoas, um cárcere perpétuo.
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2.2  –  A  INSTITUCIONALIZAÇÃO  DA  LOUCURA  NO  BRASIL:  U MA

INTERVENÇÃO PARA CONTER A “PERTUBAÇÃO SOCIAL”.

 

Neste tópico, buscaremos traçar uma breve trajetória da institucionalização

da loucura no Brasil, para que possamos identificar como esse fato se reflete nas

posteriores lutas que culminam na construção da Política de Saúde Mental brasileira

e, consequentemente, no PSMM, pois, acreditamos que esse caminho facilitará a

apreensão do campo da saúde mental na identificação e tratamento das pessoas

com transtorno mental na atualidade, bem como verificar se existe algum tipo de

articulação deste com as Políticas de Saúde do Trabalhador.

Ainda  segundo  a  visão  de  Resende,  buscaremos  identificar  quais  as

circunstâncias  que  envolveram  tais  práticas  psiquiátricas  em  território  brasileiro,

nesse passo, apontaremos seus pontos em comum com o resto do mundo e o seu

significado  para  o  rumo  das  mudanças  que  estabeleceram  a  partir  de  tais

acontecimentos.

A trajetória  da loucura no Brasil  terá  um outro  contexto  se comparado à

Europa,  visto  que as condições determinantes citadas nos parágrafos anteriores,

que culminaram no encarceramento dos “loucos” em instituições por toda Europa

dos  séculos  XV  ao  XVIII,  aqui  não  foram  as  mesmas,  pois  as  pessoas  com

transtorno  mental  em  nosso  território  começaram  a  ser  percebidas  enquanto

problema social somente no século XIX e no ambiente urbano “[...] igualmente em

meio a um contexto de desordem e ameaça à paz social, mas, diferentemente do

que se observou na Europa, em plena vigência da sociedade rural pré-capitalista,

tradicionalmente pouco discriminativa para a diferença.” (RESENDE, 2000:30). Esta

característica seria uma consequência do fato das cidades brasileiras, mesmo as

maiores, ainda serem um extensão das grandes propriedades rurais, pois sendo o

Brasil no período um país de economia predominantemente agrícola e baseado no

trabalho  escravo,  as  cidades  atendiam  principalmente  as  necessidades  dessas

fazendas.

Em relação ao  período  anterior,  no  Brasil  colônia  –  séculos  XVI  e  XVII,

Resende afirma, que não há relatos sobre os “loucos”, ou mesmo referência a um

número  expressivo  de  reclusão  destes  em  prisões  ou  nas  Santas  Casas  de

Misericórdia já existentes na época. Tal fato faz com que se suponha que esses
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eram tratados como nos casos descritos na história sobre outras regiões, ou seja: os

doentes de famílias com condições financeiras melhores ficavam aos seus cuidados,

que faziam o que fosse preciso para escondê-los e/ou contê-los; em relação aos

mais pobres, quando não eram considerados um risco social, vagavam livres pelas

cidades a mercê da bondade alheia, e aqueles que possuíam um comportamento

indecoroso e/ou violento eram afastados do convívio social, isto é, recolhidos em

prisões,  na qual ficavam sujeitos a maus tratos na maioria  das situações.  Como

podemos  perceber,  a  história  do  transtorno  mental  e  suas  manifestações  nos

primórdios do nosso país, se perderam silenciosamente em meio a imensidão do

nosso território. 

A  presença  das  pessoas  com  transtorno  mental  vagando  pelas  cidades

passaria a ser notada quando o número de pessoas desocupadas, ou melhor sem

trabalho, aumentou consideravelmente. Tal fato ocorre, porque havia um repúdio ao

trabalho presente no imaginário social da época, visto que, em uma sociedade na

qual o trabalho escravo era a base da atividade econômica e social, o conceito de

trabalho assume ares de inferioridade, desse modo, segundo Resende “[...] poucos

serão os homens livres, mestiços, mulatos e mesmos brancos que se disporão a se

engajar em qualquer atividade laborativa sem se considerar e ser considerados por

isso mesmo, pessoas indignas.” (RESENDE, 2000:33). Portanto, muitos indivíduos

preferiam vagar pelas cidades morrendo de fome, ou mesmo cometendo crimes, a

terem  que  se  submeter  a  fazer  os  mesmos  serviços  que  a  massa  enorme  de

pessoas  escravizadas,  mesmo  que  recebendo  remuneração  para  executar  tais

tarefas.

Então, como afirmado anteriormente, este repúdio ao trabalho presente no

imaginário social da época fez com que surgissem no contexto social uma imensa

população  de  desocupados  vagando  pelas  cidades,  mendigando  e  cometendo

crimes. Seria, para Resende, neste momento da história brasileira que a presença

dos “loucos”  vagando pelas  cidades  passaria  a  ser  notada,  em função de  suas

reações agressivas às provocações das pessoas. Assim sendo, as Santas Casas de

Misericórdia começaram a recebê-los, porém, segundo Resende:

[...]dá-lhes tratamento diferenciado dos demais, amontoando-os em porões,
sem assistência médica, entregues a guardas e carcereiros, seus delírios e
agitações  reprimidos  por  espancamentos  ou  contenção  em  troncos,
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condenando-os literalmente à morte por maus tratos físicos, desnutrição e
doenças infecciosas. (RESENDE, 2000:35)

As Santas Casas alegavam não ter  capacidade em suas enfermarias ou

porões para receber as pessoas com transtornos mentais, justificando tal fato pelo

atendimento  que  diziam  já  prestar  a  outros  necessitados.  Desse  modo,  essas

pessoas passaram a dividir  as prisões com criminosos, vagabundos, arruaceiros,

bêbados, entre outros considerados pelas autoridades como perigosos ao convívio

social. Portanto, nesse momento podemos identificar, presentes aqui no Brasil, as

mesmas condições sociais que levaram os loucos da Europa ao encarceramento: a

“perturbação social”.

Em suma, ao longo da história e durante séculos, no Brasil e em todas as

partes do planeta, as pessoas com transtornos mentais viveram a exclusão e os

maus tratos encarcerados em prisões e hospitais, uma série de violências e abusos

que só se intensificaram com o passar dos tempos, como exemplo, a tortura de

alguns tratamentos ditos terapêuticos: como a eletroconvulsoterapia28  que começa a

ser usada no início  do século XX; a violência da reeducação por laborterapias29;

entre outros. E o pior dessa realidade é que “[...] estes processos serão, a partir de

um certo momento referendados pela ciência; o sequestro será indicação clínica; o

trabalho uma imposição terapêutica[...]” (RESENDE, 2000:36). 

Somente  muitos  anos  à  frente  é  que  começaram  a  acontecer  diversos

movimentos sociais de luta por reformas nos modelos de tratamentos vigentes na

saúde  mental  no  mundo.  As  repercussões  de  tais  processos  alcançam o  Brasil

iniciando neste período uma longa luta pela desinstitucionalização e pela conquista

dos  direitos  sociais  dos  pacientes  psiquiátricos,  que  provocará  importantes

transformações no contexto anterior, como será abordado a seguir.

28 A eletroconvulsoterapia (ECT), mais vulgarmente conhecido como eletrochoque, é uma técnica de
tratamento que era utilizada em indivíduos com doenças mentais graves, na qual se  aplicava uma
corrente elétrica através do encéfalo, durante um tempo reduzido. Seu uso remonta a década de
1930. “Atualmente, algumas associações e sociedades psiquiátricas têm se posicionado a favor da
ECT,  e  muitos  países  têm  a  introduzido  como  tratamento  de  eleição[...]”
(SALLEH/PAPAKOSTAS/ZIRVAS/CHRISTODOULOU, 2006)

29 Tratamento de enfermidades nervosas e mentais pelo trabalho; terapêutica ocupacional. Hoje, na
Saúde Mental, um “elemento de ampliação da contratualidade social dos usuários. Um trabalho
autogerido e emancipador”. Antes da Reforma Psiquiátrica, nos hospícios, um trabalho “forçado,
não  remunerado,  sem  sentido  e  perspectiva”  que  se  identificado  deve  ser  combatido,  pois,
“Ninguém, seja portador de sofrimento mental, usuário de álcool e outras drogas, seja o homem de
razão que não faça uso de qualquer aditivo, pode ter o direito ao trabalho reduzido à condição de
tratamento.  Trabalho  é direito  e,  como tal,  deve ser  respeitado.  Caso contrário,  é violação de
direito, não tratamento”.(SaúdeEcoSol, 2011)
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2.3  –  A  GÊNESE  DA  REFORMA  PSIQUIÁTRICA  E  SEU  POSTER IOR

PERCURSO  NO  BRASIL:  O  SUS  E  A  POLÍTICA  DE  SAÚDE  MEN TAL

BRASILEIRA.

Para  compreendermos  o  protagonismo  atual  dos  dispositivos  de  saúde

mental em nossa sociedade – em especial o Programa de Saúde Mental de Macaé

(PSMM), também objeto de reflexão neste trabalho –  e o espaço que estes ocupam

dentro das políticas públicas de saúde mental, acreditamos que  faz-se necessário

apreendermos como esse espaço foi sendo conquistado, quais os atores sociais

envolvidos nessa luta e em que termos ela se concretiza. Sendo assim, neste tópico

faremos uma breve síntese de todo esse processo que abre espaço para Reforma

Psiquiátrica, elemento fundamental para as conquistas que se seguiram.

Como afirmado no tópico anterior, durante anos a loucura fora afastada do

convívio social encarcerada nos Hospitais e Santas Casas, nos quais os doentes

sofriam  diversas  formas  de  torturas  e  punições  travestidos  sobre  o  título  de

tratamentos  médicos.  Segundo Resende,  tais  procedimentos  eram inspirados  na

medicina  galênica30,  que  acreditava  “[...]que  a  doença  resultava  do  desequilíbrio

entre os quatro humores do corpo, os tratamentos destinavam-se a livrar os doentes

de  seus  maus  humores,  sangrando-os  até  ao  ponto  de  levá-los  à  síncope,  ou

purgando-os várias vezes por dia[...] (RESENDE, 2000:25). Somente em  fins do

século XVIII é que este quadro começa a ser denunciado, como afirma Resende:

[...]com as ideias  do iluminismo,  os princípios  da Revolução Francesa,  a
declaração  dos  direitos  do  homem  nos  Estados  Unidos,  viu  crescer  o
movimento  de  denúncias   contra  as  internações  –  leia-se
<<sequestrações>> – arbitrárias  dos doentes mentais,  seu confinamento
em  promiscuidade  com  toda  espécie  de  marginalizados  sociais  e  as
torturas, disfarçadas ou não sob a forma  de tratamentos médicos, de que
eram vítimas. (RESENDE, 2000:25)

Neste ponto, inicia-se um movimento de reforma na história da psiquiatria

liderados por diversos protagonistas, entre eles Pinel31, que se generaliza e acaba

30 As concepções médicas que a subsidiavam foram criadas na antiguidade  por Claudius Galeno,
médico grego  herdeiro da medicina de Hipócrates, que foi registrada na coleção hipocrática, ou
Corpus Hippocraticum, em grego.  (PRESTES, 2008)

31 Philippe  Pinel  (1745/1826),  médico  francês  considerado  pioneiro  no  tratamento  de  doentes
mentais, sendo um dos precursores da psiquiatria moderna. Pinel foi um revolucionário no método
de  tratamento  dos  doentes  mentais,  elevou  a  categoria  dos  doentes,  antes  tratados  como
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recebendo o nome de tratamento moral32 que, segundo Resende, era “centrado em

bases humanitárias” (RESENDE, 2000:25). Como consequência deste movimento,

os  loucos  foram  separados  das  pessoas  consideradas  infratoras,  passando  a

receber tratamento mais humanitário, e cuidados psiquiátricos regulares.

Para  Resende,  essa  parte  da  história  “[...]  representou  a  semente  da

assistência  psiquiátrica  de  massa  e  seus  princípios  teriam,  segundo  autores

brasileiros, fortemente inspirado o pensamento dos nossos alienistas e moldado a

organização da assistência ao doente mental no Brasil.” (RESENDE, 2000:25/26)

O percurso traçado pela Reforma Psiquiátrica se liga,  segundo Amarante

(1995), “[...] tanto à possibilidade de revisão dos principais referenciais teóricos que

influenciam e/ou possibilitam a emergência deste movimento, quanto à reatualização

de  um  olhar  histórico-crítico  sobre  os  paradigmas  fundantes  do  saber/prática

psiquiátrico.” (AMARANTE, 1995:21). Neste caminho, a psiquiatria desenvolve uma

crise teórico/prática desencadeada pelo deslocamento de seu objeto de trabalho que

deixa de ser o “[...] tratamento da doença mental para ser a promoção em saúde

mental [...]” (idem:21).

Foi somente no início da década de 1960 que o saber médico psiquiátrico

começou  a  ser  questionado  em  diversas  partes,  isso  só  ocorre  quando  um

movimento de um grupo de psiquiatras ingleses – a antipsiquiatria33 – busca romper

com o modelo das práticas psiquiátricas vigentes no tratamento da esquizofrenia. De

acordo com Amarante:

a  naturalização  do  binômio  loucura/doença  mental  passou  a  ser
questionada, o que não acontecia no quadro da racionalidade médica e no
quadro epistemológico anterior. Como se constitui a enfermidade mental na
nossa experiência  social?Como se valida  a sua exclusão social?  Qual  o
lugar que ocupa a instituição psiquiátrica neste processo? São questões que
passaram a ser colocadas como centrais. O que era até então considerado
óbvio  passou  a  ser  objeto  de  dúvidas  e  inquietações,  deslocando-se  a
interpretação  desses  fenômenos  para  o  pólo  de  uma produção  social  e
institucional  da  loucura  como  enfermidade  mental.  (BIRMAN  apud
AMARANTE, 1995:42)

criminosos ou endemoniados, à condição de "homo paciens" e a doença mental. Com isso, baniu
tratamentos antigos tais como sangrias, vômitos, purgações e ventosas, preferindo terapias que
incluíssem a aproximação e o contato amigável com o paciente, proporcionando-lhes, ainda, um
programa  de  atividades  ocupacionais,  onde  o  tratamento  digno  e  respeitoso  foi  a  tônica.
(ALVARES, 2012)

32 Sobre “tratamento moral” ver RESENDE (2000)
33 Sobre “antipsiquiatria” ver AMARANTE (1995)
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A antipsiquiatria percorre um logo caminho buscando romper com o modelo

assistencial da época a fim de livrar a sociedade definitivamente do saber médico

existente até então para o tratamento das doenças mentais. Neste sentido, esses

psiquiatras colocam em prática “[...] um novo projeto de comunidade terapêutica e

um 'lugar', no qual o saber psiquiátrico passa a ser reinterrogado numa perspectiva

diferente daquela médica.” (AMARANTE, 1995:43)

A partir desses acontecimentos, os movimentos sociais de luta por reformas

nos modelos de tratamentos vigentes na saúde mental – Reforma Psiquiátrica  –

tomaram conta das mais variadas partes do planeta, e seus rebatimentos alcançam

também  o  Brasil,  unindo  os  trabalhadores  em  saúde  mental,  os  familiares,  as

associações, as pessoas com transtorno mental com histórico de várias internações

psiquiátricas, entre outros, em torno da construção crítica ao saber psiquiátrico e ao

modelo hospitalocêntrico34 como forma de tratamento às pessoas com transtornos

mentais. Inicia-se neste período uma longa luta pela desinstitucionalização e pela

conquista dos direitos sociais dos pacientes psiquiátricos aqui no Brasil.

A  movimentação  em torno da Reforma Psiquiátrica  no Brasil  começou a

acontecer em 1970. Neste mesmo período, também acontecia outra importante luta

social,  o  movimento  sanitário,  que  visava  uma  reforma  no  modelo  de  saúde

existente na época. Será essa reforma, denomina Reforma Sanitária35 brasileira, que

dará origem ao Sistema Único de Saúde (SUS), um órgão do Governo Federal que é

responsável  por  organizar  e  regular  as  ações  e  serviços  de  saúde  de  forma

universal, pública e gratuita em todo território nacional, nas esferas federal, estadual

e municipal, e no qual a Política de Saúde Mental brasileira está subordinada.

Até a década de 1960, o Brasil possuía um modelo médico de assistência

privada, em paralelo ao movimento de integração da previdência social, cujo modelo

eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP's). Em 1966, foi criado o Instituto

Nacional  de  Previdência  Social  (INPS),  que  aumentou  o  número  de  categorias

atendidas  e  benefícios  prestados.  Contudo,  esse  modelo  não  atendia  a  toda

população e objetivava a prática curativa, individualizada e especializada.

O movimento sanitarista iniciado na década de 1970 por algumas categorias

profissionais  que se  contrapõe  a  esse  modelo  privatista  em prol  de  uma saúde

34 Modelo centralizado em estabelecimento, público ou particular, aparelhado com todos os recursos
médicos e cirúrgicos para o tratamento dos doentes. (MiniDicionário da Língua Portuguesa)

35 Sobre “Reforma Sanitária” ver TEIXEIRA (2006)
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coletiva e abrangente, acaba por culminar na Reforma Sanitária e, como resultado

desta, surge no Brasil o que hoje conhecemos como SUS, que chegou defendendo

a  universalização  do  acesso  à  saúde  e  à  descentralização.  De  acordo  com

Vasconcelos:

Esse movimento teve  como princípio  uma crítica à concepção de saúde
restrita à dimensão biológica e individual, bem como a afirmação da relação
entre  organização  social,  organização  dos  serviços  de  saúde  e  prática
médica, tendo como fundamento a determinação social da doença para se
pensar o processo de trabalho em saúde. (VASCONCELOS, 2007:76)

Em suma, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi construído a partir de um

movimento  social  denominado  Reforma  Sanitária  brasileira.  Esse  movimento  foi

impulsionado  por  lutas  políticas  e  ideológicas  de  vários  atores  sociais,  que

propunham  a  construção  de  um  projeto  de  saúde  que  garantisse  direitos  à

população. A referência ao SUS se faz necessária pelo papel que este ocupa hoje

diante  da Política  de Saúde Mental  no Brasil.  Como descrito  a seguir  no trecho

extraído de documento do Ministério da Saúde:

Com a proclamação da Constituição, em 1988, cria-se o Sistema Único de
Saúde  (SUS)  e  são  estabelecidas  as  condições  institucionais  para  a
implantação de novas políticas de saúde, entre as quais a de saúde mental.
Consoante com diversas experiências de reforma da assistência psiquiátrica
no mundo ocidental e as recomendações da Organização Pan-Americana
de Saúde (OPAS) contidas na Carta de Caracas (1990),  o Ministério  da
Saúde, a partir da década de 90, define uma nova política de saúde mental
que redireciona paulatinamente os recursos da assistência psiquiátrica para
um modelo substitutivo, baseado em serviços de base comunitária. Isto é,
que oferecem cuidados na comunidade e em articulação com os recursos
que a comunidade oferece. Incentiva-se a criação de serviços em saúde
mental públicos e territorializados (território é a designação não apenas de
uma área geográfica, mas das pessoas, das instituições, das redes e dos
cenários nos quais se dão a vida comunitária), ao mesmo tempo em que se
determina a implantação de critérios mínimos de adequação e humanização
do parque hospitalar especializado. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011)

Paralelo a todos esses acontecimentos – já que ambos movimentos, embora

com histórias próprias, são contemporâneos – crescia o Movimento pela Reforma

Psiquiátrica  na  Saúde  Mental,  que  também  envolvia  diversos  seguimentos  da

sociedade. No entanto, havia dentre eles um “[...] ator e sujeito político privilegiado

na  conceituação,  divulgação,  mobilização  e  implantação  das  práticas

transformadoras.” (AMARANTE,1995:106), que era o Movimento de Trabalhadores
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em Saúde Mental (MTSM), como coloca Amarante:

É no seio do MTSM que se funda um exercício regular e sistemático de
revolução e crítica ao status quo psiquiátrico, e de onde surgem, ainda, as
propostas  teóricas  e  a práxis  de  uma nova  política  de saúde  mental(...)
forma de organização política que opta por uma não-institucionalização (nos
moldes das instituições tradicionais)  e por uma mobilização em relação a
outras  formas  de  conceber  e  lidar  com  a  loucura,  em  permanente
deslocamento teórico e prático.(AMARANTE,1995:106)

O  Movimento  pela  Reforma  Psiquiátrica,  dentre  outras  reivindicações,

buscava a  superação do encarceramento das pessoas com transtornos mentais.

Para Amarante,  era  uma “[...]  movimentação política  em torno do lema por  uma

sociedade sem manicômios [...]” (AMARANTE,1995:107). Vale destacar, que este

lema adotado pelo II Congresso Nacional do MSTM em 1987, “Por uma sociedade

sem manicômios”  (BRASIL,  2005:06),  é  considerado  o  marco  do  início  da  Luta

Antimanicomial Brasileira.

Neste sentido, a Luta Antimanicomial é iniciada oficialmente em 18 de maio

de 1987, um movimento social formado por trabalhadores, familiares e usuários da

saúde mental que  tem entre suas propostas: a mudança no modelo assistencial em

saúde  mental;  a  reorganização  dos  serviços,  privilegiando  o  atendimento  extra-

hospitalar; o tratamento através de equipes de multiprofissionais; entre outros. Como

descrito no documento do Ministério da Saúde:

A Reforma psiquiátrica é um processo político e social complexo, composto
de  atores,  instituições  e  forças  de  diferentes  origens,  e  que  incide  em
territórios  diversos,  nos  governos  federal,  estadual  e  municipal,  nas
Universidades,  no  mercado  dos  serviços  de  saúde,  nos  conselhos
profissionais,  nas associações de pessoas com transtornos mentais e de
seus  familiares,  nos  movimentos  sociais,  e  nos  territórios  do  imaginário
social  e  da  opinião  pública.  Compreendida  como  um  conjunto  de
transformações  de  práticas,  saberes,  valores  culturais  e  sociais,  é  no
cotidiano da vida das Instituições, dos serviços e das relações interpessoais
que  o  processo da Reforma Psiquiátrica  avança,  marcado  por  impasses
tensões, conflitos e desafios. (BRASIL, 2005:05)

Vale destacar, que ficou decidido pelo Movimento Antimanicomial brasileiro

que  o  dia  18  de  maio  seria  o  marco  para  reafirmar  os  preceitos  da  Reforma

Psiquiátrica.  Para tal,  os profissionais,  os familiares e  usuários  da saúde mental

deveriam ir às ruas para manter vivos tanto as conquistas, como o debate com a
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sociedade  de  que  é  possível  tratar  os  pacientes  com  qualidade,  respeito  e

humanização.    

Antes da Reforma Psiquiátrica, como afirmado anteriormente, a história das

pessoas que sofriam de algum tipo de transtorno mental foi marcada por muita dor e

exclusão, em qualquer manifestação de doença mental o doente era internado em

hospícios,  onde  era  enclausurado  por  anos,  além  de  perder  os  vínculos  com a

sociedade e muitas vezes com a família. Nestes hospícios sofriam diversos maus

tratos, e muitos só saiam de lá mortos.

Com o início  da luta  pela  Reforma Psiquiátrica  as  formas de tratamento

começaram  a  mudar,  surgem  os  primeiros  Centros  de  Assistência  Psicossocial

(CAPS) no ano de 1987, na cidade de São Paulo. Depois foram criados os Núcleos

de Atenção Psicossocial (NAPS), na cidade de Santos (SP), ambos considerados

marco  no  processo  de  Reforma  Psiquiátrica,  já  que  representaram  "[...]  a

possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao

hospital psiquiátrico." (BRASIL, 2005:06)

Entretanto, é somente mais tarde, em 2001, quando a Lei Federal 10.21636

(em anexo)– um substitutivo do original do Projeto de Lei Paulo Delgado (1989) –  é

sancionada  no  Brasil,  após  12  anos  tramitando  no Congresso  Nacional,  que  as

formas de tratamento são redirecionadas. A legalização dos direitos da pessoa com

transtornos mentais  através da Lei Federal 10.216,  é mais um marco no processo

de luta pela Reforma Psiquiátrica. Visto que, segundo Ministério da Saúde:

[...]redireciona a assistência em saúde mental,  privilegiando o tratamento
em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas com transtornos mentais, mas não inclui mecanismos claros para a
progressiva extinção dos manicômios. Ainda assim, a promulgação da lei
10.216  impõe  novo  impulso  e  novo  ritmo  para  o  processo  de  Reforma
Psiquiátrica no Brasil.  É no contexto da promulgação da lei  10.216 e da
realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, que a política de
saúde mental do governo federal,  alinhada com as diretrizes  da Reforma
psiquiátrica,  passa  a  consolidar-se,  ganhando  maior  sustentação  e
visibilidade. (BRASIL, 2005:07)

Neste período são criadas linhas de financiamento pelo Ministério da Saúde

para que outros serviços substituam os hospitais psiquiátricos. Em paralelo, também

36 A Lei  Federal  Nº  10.216,  de 06  de  abril  de  2011,  dispõe  sobre a proteção e  os  direitos  das
pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial de saúde mental no Brasil.
(Lei na íntegra em anexo) 
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são criados novos mecanismos "[...] para fiscalização, gestão e redução programada

dos leitos psiquiátricos no país [...]" (BRASIL, 2005:08). Como resultado de todo este

processo, a rede de atenção diária à saúde mental é ampliada alcançando regiões

onde essa  prática  era  inexistente.  E ainda,  o  processo  de  desinstitucionalização

também é impulsionado através do Programa do governo "De Volta para Casa" e

das Residências Terapêuticas.

A  partir  deste  novo  contexto  são  realizadas  várias  ações  nos  governos

federal, estadual e municipal para que a mudança do modelo hospitalocêntrico para

o modelo  de atenção comunitária  se concretizasse de fato.  Dentre  essas ações

ocorre  a  convocação para III  Conferência  Nacional de Saúde Mental,  importante

dispositivo de participação e controle social, segundo Ministèrio da Saúde, posto que

será através das deliberações desta que teremos "[...] pactuados democraticamente

os princípios, diretrizes e estratégias para a mudança da atenção em saúde mental

do Brasil." (BRASIL, 2005:10). Como afirma o documento oficial:

[...]a  III  Conferência  consolida  a  Reforma  Psiquiátrica  como  política  de
governo, confere aos CAPS o valor Estratégico para a mudança do modelo
de assistência, defende a construção de uma política de saúde mental para
os usuários de álcool e drogas, e estabelece o controle social como garantia
do avanço da Reforma Psiquiátrica no Brasil. É a III Conferência Nacional
de  Saúde  Mental,  com  ampla  participação  dos  movimentos  sociais,  de
usuários e seus familiares, que fornece os substratos políticos e teóricos
para política de saúde mental no Brasil. (BRASIL, 2005:10)

Em suma, a Política de Saúde Mental brasileira  instituída no Brasil pela Lei

Federal  10.216 faz parte do SUS, e como parte integrante deste, possui uma rede

organizada de ações e serviços públicos de atenção à saúde mental. Visto que, o

SUS é responsável por organizar e regular as ações e serviços de saúde de forma

universal, pública e gratuita em todo território nacional, nas esferas federal, estadual

e municipal.

Guiada  pelos  princípios  do  SUS  –  acesso  universal  público  e  gratuito,

integralidade  das  ações,  equidade,  descentralização e  controle  social  das  ações

exercidos pelos Conselhos e  Conferências Municipais,  Estaduais  e Nacional  –  a

rede de atenção à saúde mental é composta pelos CAPS, Ambulatórios de Saúde

Mental, Centros de Convivência, SRT, Emergências Psiquiátricas e a Saúde Mental

na atenção básica, que está articulada com o Programa de Saúde da Família. 
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Neste sentido, segundo documento oficial  do Ministério da Saúde, toda a

rede do SUS se  caracteriza por ser:

[...]essencialmente  pública,  de base  municipal  e com um controle social
fiscalizador e gestor no processo de consolidação da Reforma Psiquiátrica.
O papel dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, assim
como das  Conferências   de  Saúde  Mental,  é  por  excelência  garantir  a
participação dos trabalhadores, usuários de saúde mental e seus familiares
nos processos de gestão do SUS, favorecendo assim o protagonismo dos
usuários na construção de uma rede de atenção à saúde mental. De fato,
são  as   Conferências  Nacionais  de  Saúde  Mental,  e  em  especial  a  III
Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 2001, que consolidam
a  Reforma  Psiquiátrica  como  política  oficial  do  SUS  e  propõem  a
conformação de uma rede articulada e comunitária  de  cuidados  para as
pessoas com transtornos mentais. (BRASIL, 2005:27/28)

Entretanto, para que a consolidação da Reforma Psiquiátrica acontecesse

de fato era preciso uma articulação de vários serviços que substituissem o hospital

psiquiátrico, assim a necessidade da construção de uma rede de base comunitária,

um conjunto de  instituições, associações, cooperativas,  entre outros serviços de

saúde  mental  no  município  que  fossem  capazes  de  acolher  as  pessoas  com

transtorno mental. Desse modo, o SUS define sua rede de atenção à saúde mental

como  sendo  de  base  comunitária,  pois  para  este  "É  a  articulação  em rede  de

diversos equipamentos da cidade, e não apenas de equipamentos de saúde, que

pode garantir resolutividade, promoção da autonomia e da cidadania das pessoas

com transtornos mentais.” (BRASIL, 2005:28)

2.4 – O PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DE MACAÉ (PSMM).

Entendemos  que  os  elementos  apresentados  nos  tópicos  anteriores

contribuem de forma evidente com a elucidação da rede pública de atenção à saúde

mental do município de Macaé, que será exposta a seguir visto sua importância no

tratamento  das  pessoas  com  transtornos  mentais  no  município.  A  rede  é

centralizada  pelo  Programa  de  Saúde  Mental  e,  cabe  lembrar,  que  foi  a  minha

inserção nesse campo de estágio em diversos dispositivos, por quatro períodos, que

proporcionou a coleta de dados empíricos que serviram de inspiração inicial para
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confecção deste trabalho.

O  PSMM  é  vinculado  à  Política  Setorial  de  Saúde,  neste  sentido,  está

diretamente  ligado  ao  SUS,  à  Prefeitura  Municipal  de  Macaé  e  à  Secretaria

Municipal de Saúde de Macaé. Em conformidade com o texto contido no documento

do Ministério da Saúde, como podemos observar no fragmento de texto a seguir

extraído do original:

A rede de atenção à saúde mental brasileira é parte integrante do Sistema
Único de Saúde (SUS), rede organizada de ações e serviços públicos de
saúde, instituída no Brasil por Lei Federal na década de 90. O SUS regula e
organiza em todo território nacional as ações e serviços de saúde de forma
regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, tendo
direção única  em cada esfera de governo:  federal,  municipal  e estadual.
(BRASIL, 2005:27)

Com um caráter público municipal voltado para a saúde mental, visto que

atua, principalmente, no tratamento das pessoas com transtornos mentais. O PSMM

é organizado  de  acordo  com os  princípios  gerais  do  SUS de:  acesso  universal

público  e  gratuito;  integralidade  das ações;  equidade;  descentralização  política  e

administrativa e controle social das ações através dos Conselhos de Saúde e das

Conferências em Saúde Mental, pois são estes princípios que direcionam as ações

na organização dos serviços em saúde mental. Segundo o SUS,

[...]O  papel  dos  Conselhos  Municipais,  Estaduais  e  Nacional  de  Saúde,
assim como das Conferências de Saúde Mental, é por excelência garantir a
participação dos trabalhadores, usuários de saúde mental e seus familiares
nos processos de gestão do SUS, favorecendo assim o protagonismo dos
usuários na construção de uma rede de atenção à saúde mental.
(BRASIL, 2005:27)

Seguindo os princípios do SUS, o Programa de Saúde Mental do Município

de Macaé entende que o sofrimento psíquico é o resultado de um conjunto de forças

psicossociais e, desta forma, compreende que a melhora  nas condições de vida,

ambientais e de trabalho dos indivíduos são fundamentais para que se promova a

Saúde Mental dos usuários. Neste sentido, o Programa tem seguido as seguintes

diretrizes básicas:

1. Uma  rede  de  assistência  pública  hierarquizada  e  descentralizada,

estabelecida  sobre  uma  rede  básica  não  hospitalar  provida  por  um  sistema  de
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referência, que interliga os encaminhamentos e as informações entre as diversas

Unidades.

2. Promoção junto  à comunidade de divulgação do programa, através de

ações  diretas  ou  através  dos  procedimentos  de  assistência,  como  também,

promoção de discussão com a comunidade a respeito  de como essa entende a

saúde mental, o sofrimento mental e seus tratamentos.

Grande parcela  da população usuária  do PSMM possui  histórias de vida

muito  parecidas,  na  sua  maioria  são  migrantes,  muito  pobres,  com  pouca

escolaridade, pois boa parte deles vivem da relação econômica que se encontra na

informalidade,  e quando estão empregados ocupam posições subalternas e com

baixa  remuneração.  Suas  histórias  de  vida  são  marcadas  pela  exclusão,  pela

miséria, pelo sofrimento e pela subalternidade. 

A  centralidade  do  trabalho  na  vida  dessas  pessoas  fica  evidente  nas

entrevistas de porta de entrada realizadas pela equipe de Serviço Social. A relação

do trabalho com suas desilusões e com as dificuldades enfrentadas, bem como, com

as aspirações de uma vida mais tranquila são uma constante nas conversas.  Como

afirmado  no  parágrafo  anterior,  os  que  não  conseguem  trabalho,  vivem  na

informalidade, o que os deixam pouco à vontade e constrangidos em relatar a falta

do emprego formal na hora da entrevista.

O  Serviço  Social  na  instituição  procura  garantir  a  todos  usuários  uma

inserção  nos  Programas  desenvolvidos,  fornecendo  a  todos  as  informações

necessárias para que esses alcancem os objetivos que os levaram a procurar os

serviços  oferecidos.  Porém,  apesar  de  existir  nos  dispositivos  do  PSMM  um

movimento constante em relação ao compromisso direto pela defesa e ampliação

dos  direitos  conquistados  com  a  Luta  Antimanicomial,  não  identificamos  uma

preocupação da equipe em pesquisar a relação existente entre as demandas que

chegam à instituição com as situações de emprego ou desemprego no município. 

Sabemos  que  na  sociedade  atual  vive-se  momentos  de  ampliação

exponencial da “questão social”37, neste sentido, acreditamos que isso se reverta de

várias formas, na subjetividade dos indivíduos, pois, se as relações sociais sofrem

37 O termo “questão social”  é entendido  neste  estudo segundo a autora  Iamamoto, quando esta
define o mesmo como sendo “expressões, no cotidiano da vida social, das contradições derivadas
da relação desigual entre burguesia (capital) e proletariado (trabalho), colocada no cenário pela
classe trabalhadora quando esta começou a se organizar.” (IAMAMOTO, 2008:77)
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influência direta do movimento político e econômico,  ou seja,  se as contradições

sociais  acabam afetando as relações sociais  e  culturais,  consequentemente elas

afetam a subjetividade dos indivíduos, causando  uma procura cada vez maior pelos

dispositivos em Saúde Mental em diversas partes.

Para prestar atendimento a toda esta população que recorre aos serviços

oferecidos  na  saúde  mental  do  município,  o  PSMM  é  composto  por  10  (dez)

dispositivos até o momento, que atuam de forma diferenciada e especializada dando

um caráter descentralizado a rede. Os dispositivos que compõem o Programa são: 

1. NMSM: Ambulatório de especialidades clínicas com atendimentos clínicos

individuais,  em grupo e oficinas através das seguintes categorias profissionais: a

psicologia  e  a  psiquiatria  que  atendem  demandas  de  adultos  e  crianças  com

transtorno  mental  leve;  fisioterapia;  terapia  ocupacional;  serviço  social  e

fonoaudiologia. Integra o trabalho de reabilitação através das ações de Folllow Up.

2. CAPS Betinho : Atendimento clínico e produção de cuidados e atenção

psicossocial diário às pessoas (adultas) com transtorno mental severo e persistente.

Atende às Portarias GM 336 e 189, com propostas de atendimentos nos regimes

intensivo,  semi-intensivo  e não intensivo  de acordo com o Projeto Terapêutico e

Psicossocial Individual.

3. CAPSI Oficina da Vida : Atendimento clínico e produção de cuidados e

atenção psicossocial diário à crianças e adolescentes com  transtorno mental severo

e  persistente e  em situação  de  risco.  Atende  às  Portarias  GM 336 e  189  com

propostas de atendimentos nos regimes intensivo, semi-intensivo e não intensivo de

acordo com o Projeto Terapêutico e Psicossocial Individual.

4. CAPS AD Porto : Atendimento clínico e produção de cuidados e atenção

psicossocial diário às pessoas todas as faixas etárias com histórico de uso abusivo

de álcool e outras drogas cujo padrão de uso acarrete prejuízos a sua vida social,

laborativa  e  familiar. Atende  às  Portarias  GM  336  e  189  com  propostas  de

atendimentos nos regimes intensivo, semi-intensivo e não intensivo de acordo com o

Projeto Terapêutico e Psicossocial Individual.

5. Equipes de Saúde Mental na Atenção Básica :  Supervisão da equipe:

Núcleo de Saúde Mental. Desenvolve atividades através de equipe multidisciplinar

dando suporte clínico (atendimento compartilhado, construção conjunta de projetos
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terapêuticos e inter consultas) às equipes da Estratégia de Saúde da Família nas

comunidades.

6. Espaços  de  Convivência,  Cultura,  Eventos  e  Renda :  Desenvolve

atividades voltadas para a arte, cultura e geração de renda em diferentes espaços

do município, tais como, Núcleo de Saúde Mental,  escolas, dispositivos diversos,

praças. Integra a metodologia da Heterogênese Urbana  nestas intervenções com a

lógica  das  discussões  coletivas  através  de  grupos  nos  espaços  acima.  Prevê

também o curso livre de filosofia “Filosofar a Vida”, um site para discussão de temas

afins, a Universidade Livre para estudo da metodologia da Heterogênese Urbana,

além da  produção  de  material  literário  e  de  CD com composições  múltiplas  de

colaboradores, participantes, artistas e profissionais.

7. CAD:

CAD I – equipe com a missão de acompanhar os munícipes longamente

internados no Hospital Colônia Rio Bonito, Clínica Dr. Eiras e Clínica de Repouso

Itabapoana e as ações de desinstitucionalização em curso constante da Reforma

Psiquiátrica. Atua também no acompanhamento e elaboração de estratégias para a

desinstitucionalização dos munícipes nos Hospitais de Campos dos Goitacazes em

parceria com a equipe do CAD II. A equipe do CAD I é composta por uma terapeuta

ocupacional,  uma  psicóloga  e  uma  assistente  social  cujas  ações  resultarão  na

implantação dos SRT (Serviços Residenciais Terapêuticos) e na reinserção familiar

conforme o Projeto Terapêutico e Psicossocial Individual;

CAD  II  –  composto  por  uma assistente  social  do  CAPS Betinho  e  uma

assistente  social  da  Emergência  Psiquiátrica.  Desenvolvem  trabalho  de

acompanhamento clínico e visitas regulares semanais aos munícipes internados em

regime de curta duração nos Hospitais Psiquiátricos de Campos dos Goitacazes,

visando formação e manutenção dos vínculos dos internos e seus familiares com os

serviços  de  referência  em  Macaé,  buscando  evitar  também  o  rompimento  dos

vínculos  sociais,  familiares  e  comunitários  dos  internos.  Atua  também  no

acompanhamento  e  elaboração  de  estratégias  para  a  desinstitucionalização  dos

munícipes em situação de transinstitucionalização nos Hospitais  de Campos dos

Goitacazes em parceria com o CAD I.

8. SRT (em implantação):  Rua Teixeira  de Gouveia,  1819, Cajueiros.  A

implantação está vinculada às ações desenvolvidas pela equipe do CAD I. Consiste
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em espaço de moradia humanizada, adaptada e adequada de forma a acolher os

munícipes longamente internados cujos vínculos familiares e sociais foram rompidos

pela  institucionalização  prolongada.  Deve  possuir  equipe  de  apoio  (limpeza  e

cozinha)  e cuidadores.  O atendimento clínico é feito pelo CAPS Betinho.  Obs:  o

município  está  habilitado  junto  ao  Ministério  da  Saúde  para  cessão  do  PVC  –

Programa de Volta Para Casa.

9. Área Técnica de Prevenção e Controle do Tabagismo : Supervisão da

equipe e atendimentos:  CAPS AD PORTO.  Composta por  equipe multidisciplinar

para atender aos tabagistas que demandam ações e produção de cuidados para a

cessação deste hábito. Trabalha também na capacitação de profissionais de saúde

para implantação destas ações em outros dispositivos.  Atua sob orientação e de

cordo  com  a  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  e  do  Ministério  da  Saúde,  com

indicação e dispensação de medicações de suporte para a cessação do tabagismo. 

10. Equipe da Emergência Psiquiátrica  (trabalho conjunto): Local: Pronto

Socorro  Aeroporto.  Equipe  multidisciplinar  (serviço  social,  terapia  ocupacional,

psicologia, psiquiatria e enfermagem) para o atendimento clínico e acolhimento às

crises psiquiátricas e demais decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas.

As demandas que chegam aos dispositivos do PSMM são maiores do que o

número de atendimentos que a equipe de profissionais existentes pode suportar, as

agendas desses profissionais estão sempre lotadas. Contudo, mesmo com número

de  profissionais  insuficiente  para  as  necessidades,  a  equipe  é  de  excelente

qualidade e referência na região, o que é facilmente observado pela intensa procura

dos usuários aos serviços oferecidos. 

Todavia,  apesar  do  excelente  trabalho  realizado  não  foram  observados

vínculos  com os setores do Trabalho,  Previdência  Social  e  Saúde com vistas  a

realizar uma abordagem integrada nas questões relativas à saúde do trabalhador,

como sugerido pelo SUS na Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST), que

será abordado no próximo capítulo. Como podemos verificar na fala do entrevistado

2 que atua na área de Saúde Mental e demonstra conhecer tanto a rede de atenção

à  saúde  do  trabalhador  como  a  necessidade  de  uma  maior  interação  entre  os

profissionais que atuam junto aos trabalhadores no município:

Entrevistado  2 :  O  Programa  de  Saúde  Mental  não  faz  parte  da  Rede
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Sentinela e eu concordo que deveríamos estar mais atualizados em relação
à ela.  O que  existe  são propostas  de  inclusão  pelo  trabalho  através  do
Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental (NUPPSAM).
[...]  A assistente  social  do Sindipetro  e eu já  pensamos em buscar  uma
maior parceria em relação aos adoecimentos devido ao trabalho  offshore
[...]. (Entrevista realizada em 16/09/2011).

Enfim,  os  usuários  recebem  tratamento  especializado  e  de  excelente

qualidade, mas não existe nenhum tipo de investigação quanto a possibilidade das

patologias apresentadas terem relação com sua atividade laborativa. Também não

foi  observado nenhuma pesquisa que se referisse  ao tema,  ou mesmo qualquer

movimento neste sentido, apesar de diversos profissionais dos dispositivos em que

os estágios foram realizados, em conversa informal, afirmarem conhecerem casos

de usuários com adoecimentos relacionados ao trabalho.  

Tal contexto nos remete a uma desarticulação e uma fragmentação do setor

público,  que  elabora  uma  política  que  abarca  diversas  reivindicações  dos

trabalhadores,  entretanto,  não  consegue colocá-la  efetivamente  em prática,  visto

que a apresentação da PNST (2004) deixa claro em seu conteúdo que:

A ausência de uma política nacional para a área tem colaborado para que
as ações em saúde do trabalhador venham sendo desenvolvidas de forma
fragmentada e dissociada das demais ações no campo da atenção à saúde,
aos equipamentos utilizados, são precários e precisam ser modernizados,
inclusive as ações vigilância. Fica evidente a necessidade  de incorporar um
conjunto  de  decisões  e  ações  coerentes,  que  contemplem  os  aspectos
sanitários,  ambientais,  éticos,  econômicos  e  sociais,  incluindo  questões
étnicas e de gênero na Saúde do Trabalhador, contribuindo assim para o
aperfeiçoamento  do  processo  de  construção  do  SUS.  Este  documento
pretende superar  esta lacuna, viabilizando uma PNST articulada intra e a
inter-setorialmente, definindo o modelo de atenção que lhe corresponda e
estabelecendo as suas diretrizes, responsabilidades institucionais e formas
de financiamento. (BRASIL, 2004:05/06)

No próximo capítulo abordaremos a PNST, sua contribuição para melhoria

das condições de trabalho e vida da população brasileira economicamente ativa.

Bem como, sua rede de ações e serviços que visam à proteção da saúde física e

mental dos trabalhadores. 
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CAPÍTULO 3

OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR: ASPECTOS

CONCEITUAIS, ESTRATÉGIAS DAS AÇÕES E OS DESAFIOS DA

POLÍTICA NACIONAL.

Como afirmamos no 1º Capítulo, as transformações nas formas de produção

capitalista em toda sua fase evolutiva, especialmente em sua fases concorrencial e

financeira, foram responsáveis por enormes consequências no mundo do trabalho,

tal  contexto  acabou  por  viabilizar  a  intensificação  disfarçada  das  estratégias  de

exploração e de dominação dos trabalhadores que, de uma forma geral,  sempre

foram os que mais sofreram com os movimentos do capital, principalmente em suas

crises cíclicas de expansão e recessão.

Seligmann  (1986)  afirma  que  as  crises  econômicas  do  capital  sempre

provocam  intensas  crises  sociais  que  “determinam  profundas  repercussões  na

saúde geral  e  […]  também sobre a  Saúde Mental.  Sofrimento social,  sofrimento

físico  e  sofrimento  mental,  geralmente  são  indissociáveis  […].”  (SELIGMANN,

1986:54). A autora enfatiza que as fases de crescimento também afetam a saúde

dos trabalhadores tanto pelos momentos de tensão causados pelo acirramento da

exploração quanto pelas transformações nas relações e condições de trabalho, o

que  acaba  provocando  uma  grande  manifestação  de  doenças  relacionadas  aà

atividade laboral, sejam elas físicas e/ou mentais.

Seguindo esta direção, acreditamos que a saúde do trabalhador é permeada

pelas condições do processo de trabalho em que esse está inserido, isso significa

que  as  condições  materiais, sociais  e  políticas  em que  a  atividade  está  sendo

realizada se refletem na saúde desse, desta forma, concordamos com Seligmann

quando esta afirma que a condição do trabalho “tanto poderá fortalecer a saúde

mental  quanto  levar  a  distúrbios  que  se  expressarão  coletivamente  em  termos

psicossociais e/ou individuais, em manifestações psicossomáticas ou psiquiátricas.”

(SELIGMANN,1994:46).

Segundo a postura aqui assumida em considerar que o trabalho representa
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o processo de humanização dos indivíduos, destacando-se daí a sua importância na

vida  desses,  um  trabalho  que  desumaniza,  desestrutura  e  causa  sofrimento,

consequentemente  levará  esse  trabalhador  ao  adoecimento  físico  e/ou  mental.

Assim, neste capítulo abordaremos de forma resumida que medidas estão sendo

tomadas pelo poder público para garantir que o trabalho, um direito social básico

previsto na Constituição Federal (Título II, Cap. II, art. 6º), esteja sendo realizado de

forma a contribuir  “para a melhoria da qualidade de vida, a realização pessoal e

social dos trabalhadores e sem prejuízo para sua saúde, integridade física e mental.”

(BRASÍLIA, 2004:03)

3.1  –  O  PERCURSO  DA  SAÚDE  DO  TRABALHADOR  FRENTE  À

ASCENSÃO DO CAPITAL: BREVES NOÇÕES CONCEITUAIS.

Neste tópico trataremos de alguns determinantes históricos envolvidos com

a entrada da  Saúde do Trabalho na vida dos trabalhadores,  pois,  a partir  dessa

trajetória  podemos apreender a relação entre  a saúde dos trabalhadores e suas

implicações  com  organização  do  trabalho  na  sociedade  capitalista.  Visto  que,

segundo Dejours (2007), "A forma de que se reveste o sofrimento varia com o tipo

de organização do trabalho [...]  Ela é de certa forma uma porta de entrada para

doença,  e  uma  encruzilhada  que  se  abre  para  as  compensações  mentais  ou

doenças somáticas [...]" (DEJOURS, 2007:133).

Como afirma Dejours, até o século XIX não é possível se falar em saúde do

trabalhador em função das condições de trabalho existentes na época, o que mais

contava naquele momento era a subsistência, e não a saúde. Para o autor, "A luta

pela saúde, nesta época, identifica-se com a luta pela sobrevivência: 'viver para o

operário  é  não  morrer'."  (DEJOURS,2007:14).  Em verdade,  ao  capitalista  nunca

importou  a  saúde  do  trabalhador,  só  se  verificando  alguma ação  nesse  sentido

quando esse quadro passa a interferir  na sua obtenção de lucros. Como já afirmava

Marx:

O capital não tem […] a menor consideração pela saúde e duração de vida
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do  trabalhador,  a  não  ser  quando  é  coagido  pela  sociedade  a  ter
consideração. À queixa sobre degradação física e mental, morte prematura,
tortura do sobre-trabalho,  ele responde:  Deve  esse tormento  atormentar-
nos, já que ele aumenta o nosso gozo (o lucro)?  (MARX, 1988a:383)

Somente com o  advento  da Revolução  Industrial38 é  que  a  Medicina  do

Trabalho, enquanto uma especialidade médica, começou a dar os seus primeiros

passos. A exploração desumana da força de trabalho no processo de produção e

reprodução  social  e  a  reivindicação  operária  fizeram  com  que  alguns  poucos

capitalistas percebessem que precisavam cuidar minimamente dos seus operários,

pois  se  não  o  fizessem  comprometeriam  todo  processo  de  produção  e,

consequentemente,  seus  lucros.  Tal  fato  fez  com  que  alguns  donos  do  capital

organizassem ambulatórios em suas empresas surgindo nesse ponto os primeiros

serviços médicos de empresa. 

Evidentemente que, nesse momento, essas conquistas ainda não atingiam à

toda classe operária, ou seja, poucos passaram a contar com cuidados médicos que

em geral eram realizados dentro da própria empresa, e mais tarde pelos Seguros de

Saúde. Todavia, podemos identificar aqui um estágio embrionário da  Medicina do

Trabalho,  ou  como  afirma  Dejours,  "Em  1915,  aparecem  as  bases  de  uma

verdadeira medicina do trabalho [...]" (DEJOURS,2007:20).

Após a Primeira Guerra Mundial o movimento operário começou a adquirir

bases um pouco mais  sólidas e uma força política que lhe deu algum poder de

reivindicação,  todavia,  as  mudanças  só aconteciam onde os trabalhadores eram

muito  numerosos,  nesse  intervalo  do  tempo,  muitos  trabalhadores  passaram  a

contar  com  alguma  proteção  sobre  sua  saúde.  E  ainda,  com  a  criação  da

Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)  em  1919,  começou  a  haver  uma

crescente preocupação com a saúde do trabalhador. 

Neste  período  o  taylorismo  e  o  fordismo  passaram  a  intensificar  suas

atuações em função dos interesses econômicos do capital. As ideias39 de Taylor que

38 Iniciada na Inglaterra em fins do século XVIII e durante o século XIX, consistiu em um processo de
grandes transformações econômicas, tecnológicas e sociais que causou um profundo impacto no
processo  produtivo  global.  O  período  foi  marcado  pela  substituição  de  um  sistema agrário  e
artesanal para um industrial, caracterizado pelo aparecimento de máquinas modernas movidas a
vapor. Essas inovações permitiram uma combinação de fatores como: o liberalismo econômico; a
acumulação de capital; entre outros, que criaram as condições necessárias para que o capitalismo
superasse todas as formas de produção até então existente e se tornasse o sistema econômico
vigente. (PAZZINATO & SENISE, 2003)

39 Frederick  Winslow  Taylor  publicou  suas  ideias  ou  sua  “ciência”  no  livro  Princípios  de
Administração  Científica (1911),  “Na  'ciência'  de  Taylor,  está  totalmente  ausente  qualquer
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eram  empregadas  por  diversos  capitalistas  desconsideravam,  como  afirma

Seligmann  (1994),  "as  variações  psicológicas  e  fisiológicas  humanas

correlacionadas à vida social, não sendo considerados, tampouco, os fenômenos de

acumulação  da  fadiga."  (SELIGMANN, 1994:47).  Quando o fordismo absorve  as

ideias tayloristas nas linhas de montagem acirram-se a  exploração e o  ritmo do

trabalho, com isso começam a aparecer problemas  nas peças produzidas, além das

reações operárias e dos adoecimentos. 

Os  capitalistas  percebem  que  os  "fatores  humanos"  (ibidem:48),  antes

desprezados, precisavam ser levados em consideração, dessa forma, o taylorismo

se  reestrutura  e  passa  a  apoiar  suas  ações  nas  ideias  de  Mayo40,   procurando

dissimular e suavizar as coerções existentes dentro de novas formas de organização

do trabalho, com essas medidas conseguiram disfarçar a exploração existente, além

de obter um rendimento maior dos trabalhadores.

Enfim, com as ideias de Mayo os capitalistas conseguiram tanto motivar os

trabalhadores  quanto  dissipar  as  pertubações  que  atrapalhavam  o  rendimento

desses,  ou  seja,  a  Medicina  do  Trabalho se  torna  uma  importante  aliada  para

alcançar o aumento da produtividade, que é sempre o fator determinante para todas

as medidas empregadas pelo capital na gestão da força de trabalho, mesmo nos

dias atuais. Diante desse contexto Seligmann afirma que:

Torna-se  nítido,  assim,  que  o  desenvolvimento  de  novas  teorias  e,
especialmente, de novas  práticas  de conteúdo psicológico vieram a cena
no  rastro  de  interesses,  fundamentalmente  econômicos,  situados  nas
esferas de poder dominantes nas empresas. Assim técnicas psicológicas de
controle  laboral  e  estudos  de  psicologia  aplicada  precederam  o
desenvolvimento  de  investigações  dirigidas  para  a  compreensão  dos
fenômenos que, na conexão trabalho/esfera mental, apresentam significado
para a dinâmica saúde/doença. Pois o interesse primordial e mais poderoso
fora  conduzido  para  uma outra  finalidade  –  a  da  busca  de  eficiência  e
eficácia  máximas  do  trabalho  [...]  a  importância  da  promoção  de  saúde
mental  poderia  ser reconhecida apenas  na medida em que pudesse ser
reconhecida como parte dos insumos necessários ao sucesso da produção
e da lucratividade [...] (SELIGMANN, 1994:48)

consideração  sobre  as  variações  psicológicas  e  fisiológicas  humanas  correlacionadas  à  vida
social, não sendo considerados, tampouco, os fenômenos de acumulação da fadiga. […] também
havia  especial  desprezo  pela  'participação  mental'  dos  trabalhadores  naquelas  tarefas  que
considerava totalmente manuais e passíveis de parcelamento […].” (SELIGMANN, 1994:47/48).

40 “As investigações de Elton Mayo durante os anos 20, realizadas na indústria têxtil e na Western
Eletric  Company  de  Chicago,  deram  origem  à  chamada  Escola  de  Relações  Humanas  e  às
práticas destinadas a prevenir e superar as desadaptações humanas à organização do trabalho. O
livro de Mayo,  Problemas humanos de uma civilização industrial, foi publicado pela primeira vez
em 1933 e teve grande impacto.” (SELIGMANN, 1994:47)
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Segundo  Seligmann,  neste  período  os  estudos  que  analisavam  os

transtornos  mentais  que  acometiam alguns  trabalhadores  se  norteavam para  as

causas individuais, fatores hereditários ou experiências desconectadas da atividade

laborativa desses indivíduos. Uma situação de certa forma semelhante com os dias

atuais, pois mesmo com todas as transformações verificadas na forma de conduzir a

saúde/doença dos trabalhadores, ainda são frequentes as dificuldades em associar

algumas  formas  de  adoecimento,  principalmente  os  transtornos  mentais,  as

atividades laborativas realizadas pelos trabalhadores. Como nos foi possível verificar

nos depoimentos dos Entrevistados 1 e 3 que atuam respectivamente nas áreas de

Saúde e Segurança do Trabalho e Previdência Social:

Entrevistado 1 : [...] teria que pegar alguns índices, estatísticas, mas o que
a gente vê é [sic] normalmente uma desconexão, o médico não faz conexão
das doenças, salvo algumas exceções, mas eles não fazem. As doenças no
campo da saúde mental são desconectadas do ambiente de trabalho o que
é um equívoco. (Entrevista realizada em 02/09/2011).

Entrevista 3 : [...] a zona do trabalho relacionada com a saúde mental elas
[sic] geram grandes departamentos, inclusive a gente percebe que são mais
difíceis de ganhar porque entra muito naquela visão pré-concebida de que o
trabalhador 'tá armando', não tem como comprovar através de exames, a
gente sabe que tem muito trabalhador que recorre porque não aceitaram o
afastamento, a gente tem algumas normas que dizem qual  é tempo que
pode ficar afastado[...]. (Entrevista realizada em 19/09/2011).

A partir   da Segunda Guerra  Mundial  surgiu  um crescente  interesse  em

diferentes áreas da saúde em identificar situações de trabalho desencadeadoras de

adoecimentos  psicológicos.  Entretanto,  grande  parte  dos  estudos  que  surgiram

nesta fase ainda relacionavam os adoecimentos a uma pré-disposição à doença,

como afirma Seligmann:

[...] até os anos 70, a maioria dos primeiros estudos nesta temática apenas
reconhecia  o  fator  desencadeante  do  trabalho  –  que  agiria  como  um
'gatilho',  disparando  a  eclosão  de  distúrbios  mentais  pré-definidos  pelas
'estruturas de personalidade', em que já existiria, antes, a neurose latente.
(SELIGMANN, 1994:49)

Todavia,  mesmo com todas essas limitações,  o período do Pós-Segunda

Guerra  é  marcado  por  várias  medidas  sociais  relacionadas  à  saúde  dos

trabalhadores, tais como: da Previdência Social (1945); a instituição da Medicina do

Trabalho (1946); dos Comitês de Higiene e Segurança (1947); entre outros. 
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As Conferências que sucederam à criação da Organização Internacional do

Trabalho  (OIT),  mais  precisamente  aquelas  que  aconteceram  no  Pós-Segunda

Guerra, procuraram ampliar cada vez mais a proteção da saúde do trabalhador com

estímulos aos estudos e a organização dos Serviços de Medicina do Trabalho, nome

aprovado pelo Conselho de Administração da OIT na Conferência Internacional do

Trabalho de 1958. 

Segundo Mendes & Dias (1991), os Serviços de Medicina do Trabalho foram

considerados  internacionalmente  como  o  primeiro  instrumento  que  estabeleceu

referências,  ou melhor,  normas legais  que  serviram de paradigma para diversos

países, inclusive o Brasil. As autoras relatam que, segundo a OIT, os  Serviços de

Medicina do Trabalho representavam um serviço realizado nos locais de trabalho

que pretendiam:

1. assegurar  a  proteção  dos  trabalhadores  contra  todo  o  risco  que
prejudique  a  sua  saúde  e  que  possa  resultar  de  seu  trabalho  ou  das
condições em que este se efetue;
2. contribuir  à adaptação física e mental dos trabalhadores, em particular
pela adequação do trabalho e pela sua colocação em lugares de trabalho
correspondentes às suas aptidões;
3. contribuir  ao  estabelecimento  e  manutenção  do  nível  mais  elevado
possível do bem-estar físico e mental dos trabalhadores" 
(MENDES & DIAS, 1991:342)

Com o  passar  dos  anos  as  indústrias  desenvolveram novas  tecnologias,

novos  processos  de  trabalho,  entre  tantas  outras  inovações.  Neste  contexto,  a

Medicina do Trabalho, até então centrada na ação direta sobre o indivíduo, no caso

o  trabalhador,  se  tornou  incapaz  de  intervir  nos  problemas  de  saúde  oriundos

dessas nova fase do capital.  Em razão dessas novas demandas a  Medicina do

Trabalho precisou evoluir.

Em  outros  termos,  a  necessidade  de  um  redirecionamento  da  atenção

profissional  em  saúde  conduziu  à  uma  nova  intervenção  que  levasse  em

consideração não só o indivíduo, mas também o seu ambiente de trabalho, assim,

tem início a Saúde Ocupacional, que passa a considerar o processo de trabalho de

uma forma mais ampla através da ação de vários profissionais, ou seja, entra em

cena  a  equipe  interdisciplinar  –  médicos;  engenheiros;  psicólogos;  assistentes

sociais; entre outros – que fica responsável pela intervenção nos locais de trabalho,
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no que ficou conhecido como "higiene do trabalho", cujo objetivo era controlar os

riscos existentes nesse ambiente.

Em meados da década de 1960 surgem diversos movimentos sociais nos

países  industrializados,  visto  que  os  trabalhadores  passaram  a  questionar  as

atuações dos empregadores nas questões de saúde, pois começaram a entender

essas como um direito  que iam além das melhorias  nas  condições de  trabalho,

desse modo, passaram a reivindicar e a atrelar a saúde a diversos outros direitos,

tais como: remuneração adequada; habitação; educação; lazer.

Neste  sentido,  os  empregadores  e  o  Estado  precisaram  reordenar  sua

atuação, como colocam Mendes & Dias: “Como resposta ao movimento sindical e

dos trabalhadores, novas políticas sociais tomam a roupagem de lei, introduzindo

significativas mudanças na legislação do trabalho e, em especial, nos aspectos de

segurança e saúde do trabalhador” (MENDES & DIAS, 1991:345).

Como podemos perceber, o uso da medicina capitalista, ou melhor, o uso da

prática médica do trabalho pelos donos do capital começou a ser  questionado pelos

sindicatos, trabalhadores e movimentos sociais, quando esses perceberam que a

chamada Saúde do Trabalhador só seria alcançada através da conquista de direitos

sociais, através de políticas públicas abrangentes e universais, que representassem

um avanço no processo saúde/doença, deslocando as ações curativas para ações

preventivas,  segundo  Mendes  &  Dias,  num  processo  de  "desmedicalização  da

sociedade" (ibidem:346).

Todo esse processo da relação trabalho/saúde, apresentado resumidamente

nos parágrafos anteriores, conformaram o que conhecemos hoje em saúde pública

como Saúde do trabalhador, ou seja, o processo saúde/doença em sua relação com

o trabalho. Assim sendo, ao descrevermos tal trajetória objetivamos evidenciar as

dificuldades em articular,  ao longo do desenvolvimento capitalista, o adoecimento

dos trabalhadores aos processos de trabalho a que são submetidos. 

O desenvolvimento da Saúde Ocupacional no Brasil aconteceu tardiamente

e mesmo ocorrendo em diversas direções reproduziu os processos identificados nos

países  centrais.  Na  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  a  Faculdade  de  Saúde

Pública cria uma área de  Saúde Ocupacional com cursos de especialização e de

pós-graduação.  Um  modelo  que  foi  se  propagando  em  outras  instituições

geralmente na área de medicina. 
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Segundo  Mendes  &  Dias,  podemos  identificar  essas  expressões  nas

Instituições, com a “Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do

Trabalho (FUNDACENTRO), versão nacional dos modelos de 'Institutos' de Saúde

Ocupacional desenvolvidos no exterior [...]” (ibidem:344) e através da legislação que

“[...] expressou-se na regulamentação do Capítulo V da Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT), reformada na década de 70, principalmente nas normas relativas à

obrigatoriedade de equipes técnicas multidisciplinares nos locais de trabalho [...]”

(MENDES & DIAS, 1991:344).

Segundo  Mendes  &  Dias,  mesmo  com  tantas  mudanças  na  legislação

trabalhista da época, ainda “foram mantidas na legislação previdenciária/acidentária

as  características  básicas  de  uma  prática  medicalizada,  de  cunho  individual,  e

voltada  exclusivamente  para  os  trabalhadores  engajados  no  setor  formal  de

trabalho.”  (idem:344).  Desse modo, o modelo de  Saúde Ocupacional escolhido à

época mostra sua insuficiência em atingir os objetivos a que se propunha. Mendes &

Dias apontam alguns fatores responsáveis por esse desempenho:

1. o  modelo  mantém  o  referencial  da  medicina  do  trabalho  firmado  no
mecanicismo;
2. não concretiza  o apelo à interdisciplinaridade:as atividades apenas  se
justapõem  de  maneira  desarticulada  e  são  dificultadas  pelas  lutas
corporativas;
3. a capacitação de recursos humanos, a produção de conhecimento e de
tecnologia de intervenção não acompanham o ritmo da transformação dos
processos de trabalho;
4. o  modelo,  apesar  de enfocar  a questão no coletivo  de  trabalhadores,
continua a abordá-los como "objeto" das ações de saúde;
5. a  manutenção  da  saúde  ocupacional  no  âmbitodo  trabalho,  em
detrimento do setor saúde. (MENDES & DIAS,1991:344)

Entre as décadas de 1970/1980 aconteceram várias transformações na área

de  Saúde  do  Trabalhador.  Surgem  o  Departamento  Intersindical  de  Estudos  e

Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (DIESAT) e o Instituto Nacional

de  Saúde  no  Trabalho  (INST),  ambos  tinham  como  objetivo  a  assessoria  aos

sindicatos  e  a  institucionalização  das  questões  referentes  a  área  de  Saúde  do

Trabalhador. Além da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) que funda um Centro de

Estudos de Saúde do Trabalhador.

Como podemos perceber, tais décadas foram de suma importância para o

reconhecimento da situação da saúde dos trabalhadores no Brasil. Para Mendes &
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Silva, mesmo que em pleno contexto de transição democrática, o início dos anos 80

é o marco da emergência de Saúde do Trabalhador no Brasil, no qual busca-se a

superação do assistencialismo médico a partir de melhores condições de trabalho e

consequentemente de saúde. 

Neste contexto acontece a realização da I Conferência Nacional de Saúde

dos Trabalhadores, na VIII Conferência Nacional de Saúde, um passo decisivo para

importantes conquistas na área, tais como: defesa da saúde como direito; condições

dignas de vida e trabalho; recusa ao trabalho em condições prejudiciais à saúde;

entre outros. Esses acontecimentos foram decisivos na elaboração da Constituição

Federal  de  1988,  que  veio  a  incorporar  algumas  dessas  reivindicações.  Hoje  a

Saúde  do  Trabalhador é  de  competência  do  SUS e  segue  as  diretrizes  da  Lei

Orgânica da Saúde (nº 8080/90). 

Obviamente que, ainda hoje, os trabalhadores lutam e resistem à exploração

do capital. Através de greves e/ou paralisações reivindicam melhores condições de

trabalho,  diminuição dos riscos,  entre tantas outras necessidades,  num processo

cheio  de  contradições,  conquistas  e  derrotas.  Nesse  contexto,  a  nossa  Política

Nacional de Saúde do Trabalhador – uma conquista importante para todos os que

trabalham – tem como objetivo contribuir com a melhoria das condições de saúde do

trabalhador,  através  do  controle  sobre  as  condições de  segurança  e  saúde  nos

ambientes de trabalho, cujas ações veremos no próximo tópico.

3.2 – A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE  DO TRABALHADOR ( PNST):

PRIORIDADES, AÇÕES ESTRATÉGICAS, METAS E DESAFIOS.

Como vimos até aqui, o conceito do binômio saúde/doença na sociedade

capitalista  foi  por  muito  tempo  centrado  no  indivíduo,  ou  seja,  na  determinação

biológica,  retirando-se  daí  o  seu  caráter  social,  um direcionamento  que  deixava

implícito a natureza da doença como uma incapacidade individual para o trabalho,

uma impossibilidade de produzir e, consequentemente, um grande problema para

acumulação de capital. Na atualidade podemos identificar algum avanço, pois hoje já

se  reconhece  que  “Entre  os  determinantes  da  saúde  do  trabalhador  estão
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compreendidos  os  condicionantes  sociais,  econômicos,  tecnológicos  e

organizacionais  responsáveis  pelas  condições  de  vida  e  os  fatores  de  risco

ocupacionais […] presentes nos processos […].” (BRASIL, 2001:17).

Reiteramos  a  posição  dos  autores  citados  anteriormente  quando  esses

afirmam que a nova configuração do capital em seu estágio contemporâneo foi fator

determinante para o contexto que verificamos no mundo do trabalho atualmente, no

qual acirram-se o aumento do desemprego, da informalidade, da terceirização e, por

conseguinte, do adoecimento. 

Nesta  direção  teórica,  a  postura  que  assumimos  até  aqui  consiste  em

considerar  o  binômio  saúde/doença  como  socialmente  determinado,  uma

compreensão que passa pela construção social do indivíduo, tal fato implica que a

saúde  mental  dos  trabalhadores,  nosso  objeto  de  estudo,  se  encontra

intrinsecamente vinculada ao contexto sócio, econômico e cultural.  

Assim sendo, consideramos que o desconhecimento das bases legais que

norteiam  determinadas  ações  públicas  que  venhamos  a  nos  referir  –  tal  fato

independentemente da política setorial que esteja sendo analisada – dificulte e/ou

impossibilite a apreensão da realidade estudada em sua totalidade. Desse modo,

neste  tópico  destacaremos  alguns  pontos  da  Política  Nacional  de  Saúde  do

Trabalhador (PNST),  procurando identificar  as ações que estejam relacionados à

saúde mental dos trabalhadores, visto ser este o foco principal de nossa análise

neste trabalho.

Cabe ressaltar que as transformações que se processaram no mundo do

trabalho a partir da incorporação de novas tecnologias, de novas formas de gestão

da força de trabalho,  ou seja,  da reestruturação produtiva  e suas consequências

nefastas para a classe trabalhadora, exigiram diversas ações que contemplassem

políticas públicas de saúde direcionadas especialmente para esse público-alvo que

aumenta o índice de seu contingente  a cada nova pesquisa realizada.

Neste  sentido,  no  Brasil  –  segundo  estimativas  do  IBGE  (PNAD/2012),

retiradas de pesquisa realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre – a população economicamente

ativa (PEA)41 no mês de fevereiro de 2012 para essas regiões, foi estimada em 24,0

41 A PEA é formada pelo contingente de trabalhadores ocupados e desocupados.
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milhões de pessoas, significando um aumento de 1,3% em relação mês de fevereiro

de 2011 (ver tabela em anexo). 

Todavia,  as  taxas  de  desocupação  dessas  regiões  possuem  algumas

variações. O Estado do Rio de Janeiro – que possui uma PEA masculina de 55,2% e

mulheres de 44,8% estimada para fevereiro  de 2012 deste conjunto  analisado –

possui uma taxa de desocupação que subiu 0,8% entre o meses de fevereiro de

2011 (4,9%) até fevereiro de 2012 (5,7%) (ver tabela em anexo). 

Também podemos verificar na pesquisa do IBGE que nesse contingente de

ocupados e desocupado existe uma variedade enorme de vínculos e relações de

trabalho que demonstram o crescimento do setor informal e do trabalho precarizado,

o que vem a justificar e a comprovar a necessidade de realizar serviços e ações que

contemplem políticas de saúde e segurança do trabalho mais eficazes, que possam

alcançar todos aqueles que sobrevivem exercendo algum tipo de atividade laboral e

não só os trabalhadores que possuem algum com vínculo empregatício. Posto que,

a saúde é um direito de todos e não só daqueles que trabalham, como afirma a

Constituição Federal de 1988 no artigo 196º, o qual define a saúde como um direito

fundamental dos seres humanos:

"A  saúde  é  um  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação." (BRASIL, 2011:147)

Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) – atendendo aos princípios do

SUS de universalidade, integralidade, equidade, controle social e descentralização –

cumpre a determinação constitucional e elabora um programa de atenção à Saúde

do Trabalhador, regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 8080/90

(Art. 6º parágrafo 3º em anexo), através de práticas desenvolvidas em conjunto com

os Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, cujas atribuições são

regulamentadas respectivamente pela CLT (Título II, Cap. V) e pelas Leis 8.212/91 e

8.213/91, que  dispõem “sobre a organização da seguridade social e institui plano de

custeio e planos de benefícios da previdência social.” (BRASIL, 2004:09).

Sendo assim, as ações de Saúde do Trabalhador na rede pública brasileira

foram institucionalizadas pela Constituição Federal de 1988 e se fundamentam nos
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princípios do SUS, sendo regulamentadas pela LOS nº 8080/90 (Art. 6º parágrafo 3º

em anexo). Em outros termos, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do

Trabalhador (RESNAST), segundo a Portaria Nº 2.728/2009 (em anexo) “deverá ser

implementada de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de

Saúde dos  Estados,  do Distrito  Federal  e  dos Municípios,  com envolvimento  de

órgãos de outros setores dessas esferas […]” (Brasil, 2009:Port.Nº2.728:Art.1º).

Em suma, as ações de Saúde do Trabalhador devem ser assumidas pelo

SUS, que possui a rede básica de saúde como a porta de entrada dos serviços

prestados e os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) como

responsáveis  pelo  apoio  técnico,  posto  que  segundo  Port.  Nº  2.728/2009  do

RESNAST: “O CEREST tem por função dar subsídio técnico para o SUS, nas ações

de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde

dos trabalhadores  urbanos  e  rurais.”  (BRASIL,  2009:Port.  Nº  2728:Art.7º).  Neste

sentido,

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)  promovem
ações para melhorar  as condições de trabalho e a qualidade de vida do
trabalhador  por  meio  da  prevenção  e  vigilância.  Existem  dois  tipos  de
Cerest: os estaduais e os regionais.
Cabe  aos  Cerest  capacitar  a  rede  de  serviços  de  saúde,  apoiar  as
investigações de maior complexidade, assessorar a realização de convênios
de cooperação técnica, subsidiar a formulação de políticas públicas, apoiar
a estruturação da assistência de média e alta complexidade para atender
aos  acidentes  de  trabalho  e  agravos  contidos  na  Lista  de  Doenças
Relacionadas  ao  Trabalho  e  aos  agravos  de  notificação  compulsória[...]
(BRASIL, Portal da Saúde, 2012)

Todavia,  como  a  implantação  de  CEREST's  nos  municípios  está

condicionada  a  existência  de  uma população  superior  a  500  mil  habitantes  não

existe CEREST no município de Macaé, pois este possui uma população em torno

de  207 mil habitantes. O Estado do Rio de Janeiro possui doze (12) CEREST's e

próximo a Macaé só existem dois (2), nos municípios de Cabo Frio e Campos dos

Goytacazes (relação na íntegra em anexo). Vale lembrar que em Macaé existe uma

imensa população flutuante de trabalhadores.

Enfim,  a  Rede  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do  Trabalhador  é

composta  por  uma  Rede  Sentinela  de  Notificação  Compulsória  de  Acidentes  e

Doenças  Relacionados  ao  Trabalho,  que  é  constituída  pelos  CEREST's,  pelos

Hospitais de urgência/emergência de alta e média complexidade e pelos  serviços
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de atenção básica, todos credenciados como sentinelas e com a responsabilidade

de investigar e diagnosticar as doenças e os acidentes relacionados ao trabalho e

registrá-los no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SISAN).

Um instrumento de grande importância para o SISAN é a Comunicação de

Acidentes de Trabalho – CAT (modelo em anexo), regulamentada pelo decreto nº

2.172/97. E ainda, a Lei nº 8.213/91 – que dispõe sobre os Planos de Benefícios da

Previdência Social – afirma que todo acidente de trabalho42 deverá ser comunicado

ao INSS pelas empresas, que são multadas nos caso de omissão. A Previdência

Social destaca a importância da CAT, bem como da necessidade do preenchimento

exato e completo do formulário, pois as informações que ele contém possuem uma

relevância não só estatística e previdenciária, mas também social.

Os casos de investigação e notificação de doenças e agravos que alimentam

o SINAN fazem parte de uma extensa lista de doenças de notificação compulsória

minuciosamente  reunidas  em  um  manual  aprovado  pelo  Conselho  Nacional  de

Saúde. Esse manual de doenças relacionadas ao trabalho – organizado segundo a

Classificação Internacional das Doenças em sua décima revisão (CID-10) – é um

material  de  apoio  usado  nacionalmente  para  orientar  as  ações  desempenhadas

pelos profissionais que atuam na área de Saúde do Trabalhador. Na estrutura do

manual existem mais de 200 nomenclaturas de doença e,  segundo Ministério da

Saúde, “A padronização pela CID-10, adotada universalmente,  deverá facilitar  os

procedimentos  de  vigilância  e  a  incorporação  de  indicadores  de  Saúde  do

Trabalhador nos bancos de dados do sistema de saúde.” (BRASIL, 2001:13).

No manual de doenças relacionadas ao trabalho, os transtornos mentais e

do comportamento relacionados ao trabalho encontram-se no capítulo 10 e fazem

parte do grupo V da CIC-10. O capítulo possui uma imensa lista que é organizada de

acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.339/1999, na qual constam a

descrição da doença, a epidemiologia (fatores de risco conhecidos), o quadro clínico

e diagnóstico, o tratamento, a prevenção e a sugestão de bibliografia complementar.

Também existe uma ficha de investigação de diagnóstico, nos casos de transtornos

42 O acidente do trabalho é definido pela Previdência Social como aquele que acomete o trabalhador
segurado,  portanto  deverá  ser  provocado  pelo  exercício  do  trabalho,  ou  seja,  a  serviço  da
empresa,  dentro  ou  fora  dela,  com  a  ocorrência  de  lesão  corporal  ou  perturbação  funcional,
permanente  ou  temporária,  que  acarrete  a  morte  do  segurado,  a  perda  ou  redução  de  sua
capacidade  de  trabalho.  Também  são  considerados  como  acidente  do  trabalho  a  doença
relacionada a atividade laboral.
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mentais e comportamentais, utilizada pelos profissionais de saúde para enviar ao

sistema de informação (em anexo). A lista existente no manual para os transtornos

mentais e de comportamento relacionados ao trabalho está organizada da seguinte

forma:

•Demência em outras doenças específicas  classificadas em outros  locais
(F02.8)
•Delirium, não-sobreposto à demência, como descrita (F05.0)
•Transtorno cognitivo leve (F06.7)
•Transtorno orgânico de personalidade (F07.0)
•Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado (F09.-)
•Alcoolismo crônico (relacionado ao trabalho) (F10.2)
•Episódios depressivos (F32.-)
•Estado de estresse pós-traumático (F43.1)
•Neurastenia (inclui síndrome de fadiga) (F48.0)
•Outros  transtornos  neuróticos  especificados  (inclui  neurose  profissional)
(F48.8)
•Transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não-orgânicos (F51.2)
•Sensação  de  estar  acabado  (síndrome  de  burn-out  ,  síndrome  do
esgotamento profissional) (Z73.0)  (BRASIL, 2001:05).

Desse modo, depois de estabelecida a ligação entre a doença e a atividade

exercida pelo trabalhador – uma dificuldade descrita nos relatos dos entrevistados,

principalmente em relação aos transtornos mentais (item 3.1) – o profissional  de

saúde responsável pelo atendimento deverá preencher o Laudo de Exame Médico

(LEM) e solicitar à empresa a emissão da CAT ao INSS, assim será caracterizado

um acidente  com CAT registrada43.  Todavia,  ainda  existe  uma dificuldade  muito

grande com relação a emissão de CAT pelas empresas que são as sub-notificações,

e esse quadro se agrava nos casos de transtorno mental, como podemos observar

na fala do entrevistado Entrevistado 1:

Entrevistado  1 :  Uma outra  coisa  que  é  prática  das  empresas  é  a  sub-
notificação  dos  acidentes  e  doenças.  Se  você  entrar  no  site  da
Previdência...eu fiz até um trabalho […]. É um absurdo, você entra lá no site
e o número de acidentes, de registros de acidentes de trabalho no Estado
do Rio de Janeiro, e aí no Estado do Rio de Janeiro você está envolvendo
toda  Bacia  de  Campos,  você  tá  envolvendo  Angra  dos  Reis  que  tem
terminal,  você tá  envolvendo o Rio de Janeiro,  tudo,  e era mil  e  pouco,
então qualquer pessoa olha que a política das empresas é não registrar,
imagina no campo da saúde mental. [...]  normalmente notifica quando tem
óbito,  e  quando  não  tem  o  que  mais  eles  procuram  é  camuflar,  tentar
esconder. Quando o sindicato sabe  imediatamente já ativa, então quando
eles sabem que o sindicato sabe eles não tem como esconder, mas nem

43 Uma CAT registrada significa  que ela foi  cadastrada na Previdência Social.  Todavia,  não são
contabilizados retomadas de tratamentos anteriormente comunicados. 
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sempre  fica  sabendo,  às  vezes  fica  sabendo  de  uma ocorrência  meses
depois, tempos depois. (Entrevista realizada em 02/09/2011).

Realmente todo esse contexto de sub-notificação de CAT gera uma situação

extremamente delicada para o trabalhador, pois esse não tem seu direito respeitado

em  um  momento  em  que  se  encontra  fragilizado.  Neste  sentido,  uma  grande

conquista  trabalhista  foi  a  possibilidade  do  próprio  trabalhador  ou  o  sindicato

poderem fazer o preenchimento da CAT independente da empresa fazê-lo.

E ainda,  de fato os dados estatísticos da Previdência  Social  quanto  aos

benefícios concedidos deixam dúvidas quanto ao real contexto da situação vivida

pelos trabalhadores e a emissão de CAT pelas empresas, visto que esses não só

englobam os benefícios concedidos por CAT registrada, além desses estão reunidos

os  acidentes  sem CAT Registrada,  que  hoje  são  identificado  por  meio  de  seus

possíveis nexos com a atividade laboral exercida. 

Essa identificação é realizada pela novo sistema de concessão de benefícios

acidentários do INSS, o  qual tornou possível  que a  medicina pericial  do INSS –

através do cruzamento dos dados da CID-10 e do código de Classificação Nacional

de  Atividade  Econômica  (CNAE)  da  empresa  –  conseguisse  associar  a  doença

apresentada pelo trabalhador à atividade por ele exercida. Neste sentido, o benefício

acidentário poderá ser concedido ao trebalhador, visto que o fato da não existência

do nexo doença/trabalho na CAT não impede que o médico perito possa identificá-

la. Um grande avanço na luta dos trabalhadores pelo reconhecimento das doenças

relacionadas ao trabalho. Como descreve o entrevistado 3:

Entrevistado  3 :  Antes  não  havia  uma  relação  do  afastamento  com  a
atividade,  vários  trabalhadores se afastavam com tendinite,  por  exemplo,
mas  não  era  considerado  acidente  de  trabalho.  Hoje  pela  classificação
econômica  da  empresa,  quando  o  sistema  puxa  e  existem  vários
trabalhadores afastados com a mesma doença, a perícia pode fazer essa
identificação automática, chama nexo técnico epidemiológico, ou seja, pela
incidência do mesmo tipo de doença naquela mesma empresa você pode
caracterizar  como  doença  do  trabalho.  Então,  se  você  tem  vários
trabalhadores  numa  mesma  empresa,  com  uma  mesma  CID ,  por
exemplo,  afastados  por  transtornos  mentais  você  pod e  caracterizar
essa CAT como uma doença relacionada ao trabalho  (grifos nossos). 
(Entrevista realizada em 19/09/2011).

Todavia, o problema que percebemos nessa situação se situa nos casos de

empresas que ainda não tenham outros casos registrados de doenças com seus
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funcionários,  ou  seja,  nesse  caso  não  seria  possível  afirmar  que  a  doença

apresentada  pelo  trabalhador  esteja  relacionada  ao  trabalho  ficando  essa

identificação  condicionada  ao  cruzamento  de  outros  elementos  levados  ao

conhecimento do perito, que pode ou não entender que a doença esteja relacionada

ao trabalho.  Assim,  acreditamos que esse contexto favoreça a  dissimulação dos

dados,  ou seja,  crie uma realidade falsa,  visto que podem existir  casos que não

estarão sendo devidamente computados, o que implicaria numa invisibilidade dos

dados apurados.

Segundo  a  Previdência  Social,  "No  ano  de  2010,  a  Previdência  Social

concedeu 4,6 milhões de benefícios, dos quais 84,3% eram previdenciários, 7,6%

acidentários e 8,1% assistenciais. Comparando com o ano de 2009, a quantidade de

benefícios concedidos cresceu 3,7%, com aumento de 5,2% nos benefícios urbanos

e queda de 0,9% nos benefícios rurais." (BRASIL, 2010).

Nesse imenso universo de dados foi possível identificar que o número de

trabalhadores recebendo benefícios por doenças relacionadas ao trabalho somam

28.147  em  março  de  2012,  com  um  número  de  1.026  benefícios  relativos  a

transtornos  mentais  e  comportamentais,  um  expressivo  aumento  em  relação  a

dezembro  de  2011,  no  qual  foram  registrados  22.356  benefícios,  com  897  por

transtornos  mentais  e  comportamentais  (tabelas  em  anexo).  Esses  dados

estatísticos  são  muito  importantes  para  nossa  análise,  visto  que  auxilia  nossa

investigação quanto ao aumento dos transtornos mentais relacionados ao trabalho.

Como exposto anteriormente nas palavras do Entrevistado 1 –  "[...] prática

das  empresas  é  a  sub-notificação  dos  acidentes  e  doenças.  […].  a  política  das

empresas é não registrar, imagina no campo da saúde mental. [...]  notifica quando

tem  óbito,  e  quando  não  tem  [...]  eles  procuram  é  camuflar,  tentar  esconder."

(Entrevista de 02/09/2011) –  no contexto vivido pelos trabalhadores petroleiros as

sub-notificações dos acidentes e doenças são uma realidade, principalmente para os

trabalhadores terceirizados que continuam sendo as principais vítimas, tais dados

registrados pelos sindicatos e pelo Relatório de Sustentabilidade da Petrobras como

abordamos anteriormente no Capítulo 1 sub-item 1.2.

Vale destacar também que, segundo o Sindipetro – NF, os trabalhadores

terceirizados  sofrem  pressões  das  mais  diversas  de  suas  chefias  quanto  a

manisfetação  de  opinião,  denúncias  e  questionamentos  sobre  os  processos  de
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trabalho inseguros, tais condutas vêm sendo denunciadas pelos trabalhadores ao

sindicato como descrito a seguir,

[...]  trabalhadores  da  [...]  que  fizeram   questionamentos  [...]  não  foram
aproveitados  em  um  novo  contrato  com  a  Petrobras  –  o  que  não  é
obrigatório.
O sindicato  considera  gravíssimas as denúncias  [...]  se preocupa com a
empregabilidade dos trabalhadores que denunciaram [...], que temem não
conseguir  retornar  para  empresas  que  prestam  serviço  à  Petrobras.  O
sindicato quer ainda que seja apurado se esse tipo
de assédio se mantém [...]. (MENEZES, 2012:3).

Em suma, essa é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que procura

intensificar  suas  ações  e  estratégias  através  do  fortalecimento  da  vigilância,  da

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, em âmbito nacional e articulada

em  diversos  setores.  Sobre  a  qual  não  restam  dúvidas  que  as  notificações

computadas são fundamentais  para a identificação e  prevenção dos acidentes e

doenças relacionadas ao trabalho, pois através desses dados é possível identificar

as causas dos adoecimentos e/ou mortes, um importante passo para realização de

estudos  e  intervenções  estratégicas  que  levem  a  uma  atuação  eficiente  de

prevenção,  controle  e  enfrentamento  dos  problemas  de  saúde  relacionados  ao

trabalho.
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CAPÍTULO 4

A INDÚSTRIA PETROLÍFERA DA BACIA DE CAMPOS: A

TERCEIRIZAÇÃO, A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO OFFSHORE E SUAS

CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE FÍSICA E MENTAL DOS PETROLEI ROS.

O argumento final aqui reitera o que dizem alguns autores – como Dejours e

Seligmann  –  quando  esses  afirmam que  a  forma  como  o  sofrimento  mental  se

manifesta  nos  trabalhadores  está  intrinsecamente  relacionada  a  sua  atividade

laboral, porquanto essas foram intensificadas com as transformações no mundo do

trabalho  a  partir  da  reestruturação  produtiva.  Neste  sentido,  o propósito  deste

capítulo é mostrar os efeitos da reestruturação produtiva na organização do trabalho

da indústria  petrolífera  e,  consequentemente,  sua repercussão na saúde física e

mental dos trabalhadores petroleiros, nosso objeto de estudo.

Assim sendo, neste capítulo destacaremos as relações e os processos de

trabalho relacionados à exploração e produção de petróleo na Bacia de Campos que

se relacionam às condições de trabalho e de segurança dos trabalhadores como,

por exemplo, o confinamento, o embarque e o desembarque, o assédio moral e o

trabalho  em  turno  e  noturno.  Um  contexto  no  qual  podemos  observar  uma

subordinação consciente as situações cotidianas de periculosidade e penosidade, ou

seja, uma vivência constante de risco e medo em troca de um vínculo empregatício

em um mercado de trabalho altamente competitivo e terceirizado. 

Considerando que nosso trabalho se propõe a analisar a saúde mental dos

trabalhadores petroleiros frente às transformações no mundo do trabalho impossível

não nos remetermos a Petrobras, não só porque a estatal “encerrou o ano de 2010

como a terceira no ranking das empresas globais de energia em valor no mercado”

(PETROBRAS, 2012:5)  e continua direcionando suas ações para chegar em 2020

entre as cinco maiores empresas de energia do planeta, mas, principalmente, pela

importância da empresa para o município de Macaé e região. 

Neste sentido, antes de iniciarmos nossa explanação, cabe destacar que a

Petrobras –  Petróleo Brasileiro  S.A.  –  é uma empresa pública,  porém de capital
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misto, o que significa que o governo federal possui o controle acionário das ações.

Entretanto, como é uma empresa de capital aberto, no Brasil, “está sujeita às regras

da  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM)  e  da  BM&FBovespa.”  (BRASIL,

2010:21),  e  fora  do  país  “cumpre  as  normas  da  Securities  and  Exchange

Commission (SEC) e da Nyse, nos Estados Unidos; do Latibex da Bolsa de Madri,

na Espanha; da Bolsa de Comércio de Buenos Aires e da Comisión Nacional de

Valores (CNV), na Argentina.” (PETROBRAS, 2012:21).

Segundo a Petrobras, a empresa aumentou “o número total de investidores

da  companhia  para  cerca  de  1  milhão  de  acionistas.”  (PETROBRAS,  2012:20),

sendo esses formados por “396.975 acionistas na BM&FBovespa […] somados aos

cotistas  de  fundos  de  investimentos  em  ações  da  Petrobras  (365.899),  aos

aplicadores  de  recursos  com  o  FGTS  (86.562)  e  aos  detentores  de  American

Depositary Receipt (ADRs) (180 mil, aproximadamente) [...]” (idem:20).

Quanto as Políticas de  Recursos Humanos e de Segurança, Meio Ambiente

e  Saúde  (SMS),  a  Petrobras  destaca  que   sua  Política  de  Recursos  Humanos

“abrange  assuntos  como  atração,  desenvolvimento,  treinamento  e  retenção  de

pessoas, promoção de práticas e processos de gestão que levem à satisfação no

trabalho  e  processo  de  negociação  para  a  construção  de  soluções  com  a

representação sindical dos empregados  (grifo nosso).” (ibidem:23). Já em relação

a  Política  de  SMS a  estatal  “contempla  temas  como  educação,  capacitação e

comprometimento  da  força  de  trabalho  (grifo  nosso),  identificação,  controle  e

monitoramento  de  riscos,  impactos  e  benefícios  de  projetos  [...],  entre  outros.”

(ibidem:23).

A questão que se coloca aqui é se essa Política se direciona também aos

trabalhadores terceirizados,  posto que esses formam um contingente  muito  mais

expressivo de trabalhadores do que o quadro de efetivos da estatal, segundo índices

que já apresentamos no primeiro capítulo.
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4.1  –  A  INSTALAÇÃO  DA  INDÚSTRIA  PETROLÍFERA  NA  BACI A  DE

CAMPOS: A PETROBRÁS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E SEUS IM PACTOS

NA REGIÃO.

Considerando  a  importância  da  Petrobras  para  o  município  de  Macaé e

demais  municípios  do  Norte  Fluminense,  neste  sub-item  destacaremos  alguns

aspectos relacionados ao estabelecimento da Petrobras na região e às mudanças

mais impactantes desse acontecimento para a população macaense. Todavia, antes

faremos  uma  breve  contextualização  da  história  econômica  do  município  até  o

estabelecimento  da  estatal  na  região,  pois  só  assim poderemos  compreender  a

importância da economia do petróleo para o município de Macaé – que se situa na

região  norte  fluminense  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  ao  lado  de  Campos  dos

Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Quissamã, São

João da Barra, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis.

Segundo Dias (2005), antes da chegada da Petrobras em Macaé, em fins da

década  de  1970,  o  município  e  regiões  adjacentes  possuíam  uma  economia

canavieira, ou seja, basicamente centrada na produção de açúcar e álcool a partir do

cultivo da cana-de-açúcar, com a concentração da riqueza nas mãos dos grandes

usineiros. Além do cultivo da cana-de-açúcar havia, em menor escala, a pecuária, o

cultivo do café e a extração do pescado.

Até o século XIX a economia canavieira da região era baseada no trabalho

escravo, até que entrou em crise após a abolição da escravatura em 1888. Na época

o município contava com uma rede de transporte e uma ferrovia que ligavam Macaé

e Campos. Na primeira metade do século XX a economia canavieira se modernizou

industrializando sua produção, esse foi um período de crescimento proporcionado

pelos  investimentos  estatais.  Todavia,  segundo  Dias,  “Com  a  concentração  do

capital,  o  setor  de  subsistência  entrou  em colapso,  aumentando  o  desequilíbrio

sócio-econômico regional” (DIAS, 2005:63). Assim, após 1950 a a região passou a

viver  uma  grave  crise  econômica  e  social  que  provocou  “A  exclusão  social,  o

desemprego, a proletarização e as migrações campo-cidade” (BARBOSA, 2003:138

apud DIAS, 2005:63).

No início da década de 1970, a Petrobras descobriu Petróleo na região da

Bacia de Campos que, segundo Leite,
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[...] é uma área sedimentar localizada na região sudeste do país, com limites
ao norte, próximo à cidade de vitória (ES) e ao sul, a de Arraial do Cabo
(RJ). Apesar de ter uma porção emersa (terrestre), sua maior distribuição é
marítima, computando-se uma área de cerca de 100 mil metros quadrados.
Essa região se estende da costa até a lâmina d'água de 3 mil metros e a dis
tâncias de até 200 quilômetros do litoral. (LEITE, 2009:56)

Hoje,  segundo  o  Instituto  Brasileiro  de  Petróleo,  Gás  e  Biocombustíveis

(IBP), a  Bacia  de  Campos  “é  a  bacia  petrolífera  que  mais  produz  na  margem

continental brasileira” (IBP, 2012), sendo responsável por cerca de 80% da produção

nacional de petróleo. Todavia, foi somente em 1977 que a Petrobras começou a

construção de um terminal marítimo na base de Imbetiba/Macaé e a exploração de

petróleo pesado no campo de Enchova. Segundo Dias, “A exploração de petróleo

em  alto-mar  era,  na  época,  um  projeto  ambicioso  e  requeria  um  processo  de

inovação  tecnológica  constante,  algo  que  não  mudou nos  dias  de  hoje.”  (DIAS,

2005:65).

Dias aponta que a escolha da construção de uma base de apoio a E&P de

petróleo offshore na Bacia de Campos em Imbetiba/Macaé foi resultado de diversos

fatores como,  “a menor distância em relação à sede da Petrobras e a existência de

uma infra-estrutura urbana e portuária preexistente, embora em estado precário[...]”

(ibidem:66), além deste fator o autor também aponta “a menor distância em relação

aos poços petrolíferos, a possibilidade de gerenciar um porto e a disponibilidade de

uma  infra-estrutura  urbana  capaz  de  receber  a  cadeia  produtiva  do  petróleo  e

gás[...]” (DIAS, 2005:66).

Fato é que quando a Petrobras encontrou petróleo na Bacia de Campos, não

só Macaé, mas os outros municípios da região do Norte Fluminense superaram os

períodos de crise da economia canavieira, pois a descoberta levou a região a ocupar

uma área  de  importância  estratégica  para  a  economia  do  Brasil.  A  partir  daí  a

Petrobras,  com  objetivo  de  alcançar  a  auto-suficiência,  passou  a  investir  em

pesquisas, no desenvolvimento e na utilização de novas tecnologias se tornando,

com o passar dos anos, uma das maiores empresas de E&P de petróleo offshore do

mundo, com uma estrutura gigantesca que a permitiu alcançar seus objetivos de

E&P de petróleo em águas profundas. 

Destarte, a  implementação da base de apoio em Macaé causou profundas

transformações econômicas e sociais no município e região. Todavia, segundo Dias,

o crescimento da Petrobras “não  melhorou o desempenho econômico apenas da
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região  Norte  Fluminense,  mas criou  novas  possibilidades  em setores  de  todo  o

Estado do Rio de Janeiro, como a indústria gás-químico e a construção naval, estas

localizadas  na região metropolitana do Rio  de Janeiro”   (DIAS,  2005 :67).  Além

disso, hoje, esse crescimento econômico atinge todo os município pertencentes ao

OMPETRO44, por isso a luta empenhada desses municípios para que os Royalties45

não sejam partilhados entre todos os municípios do Brasil, como sugere a proposta

de lei do deputado federal Ibsen Pinheiro que defende uma nova divisão percentual

dos royalties entre estados, municípios e União.

Em função da instalação da Petrobras em Macaé, diversas empresas do

setor  e  prestadoras  de  serviço  se  instalaram no  município,  o  que  provocou  um

intenso  processo  migratório,  visto  que  centenas  de  trabalhadores  chegaram  na

cidade em busca de oportunidades, o que intensificou o crescimento demográfico

tanto na cidade quanto de toda região. No entanto, as oportunidades de trabalho na

indústria  do  petróleo  em sua  maioria  se  destinavam,  e  ainda  se  destinam,  aos

trabalhadores especializados e aqueles trabalhadores que não se enquadram nesse

padrão acabam sub-empregados.

Cabe  destacar,  que  o  elevado  poder  de  consumo  dos  funcionários  da

Petrobras  e  das  empresas  terceirizadas  –  em  função  dos  salários  pagos  para

aqueles com especialização profissional – encareceu o custo de vida em Macaé e

impulsionou a especulação imobiliária. Os trabalhadores bem colocados no mercado

de  trabalho  e  suas  famílias  passaram a  habitar  bairros  “luxuosos”,  muitos  com

condomínios  fechados,  enquanto  os  trabalhadores  menos  qualificados  vêm

ocupando  os  bolsões  de  pobreza  existentes  no  município.  Ambas  as  situações

crescem  em  um  ritmo  tão  acelerado  demandando  uma  infra-estrutura  que  o

município não consegue oferecer.

44 OMPETRO – Organização dos Municípios Produtores de Petróleo foi criada em 26 de janeiro de
2001,  com  sede  e  foro  no  município  de  Campos  dos  Goytacazes,  local  de  sua  fundação  e
instalação.  São seus sócios os municípios  produtores de petróleo e gás da Bacia de Campos
(definidos  pelas  Leis  7.990/89  e  9.478/97),  bem  como  os  municípios  limítrofes  da  zona  de
produção principal da mesma bacia. http://www.ompetro.org.br/index.php/institucional.html 

45 O termo “royalties”  originou-se na Inglaterra, no século XV. Ele foi criado como uma forma de
compensação (pagamento)  à realeza em virtude de disponibilizar  suas terras à exploração de
minério. Atualmente, esse termo é utilizado para definir o pagamento ao dono de uma patente. No
Brasil, o valor arrecadado pelos royalties do petróleo é dividido ente a União, estados e municípios
produtores ou com instalações de refino e de auxílio à produção. As empresas petrolíferas pagam
10% do valor de cada barril extraído pelo direito de explorar o produto. Hoje em dia, esses 10%
dos royalties do petróleo são divididos da seguinte forma: Estados produtores: 22,5%; Municípios
produtores: 30%; União: 47,5%. http://www.brasilescola.com/brasil/presalroyalties.htm 
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Em suma, apesar da região superar o período de estagnação econômica

provocado pela produção canavieira com a chegada da Petrobras, o município de

Macaé não estava preparado para um crescimento significativo e rápido. A falta de

um planejamento adequado que fosse capaz de suportar a chegada de uma imensa

quantidade de trabalhadores e suas famílias que migraram para a cidade acabou

provocando  diversos  impactos  negativos  como,  por  exemplo,  um  crescimento

desordenado, especulação imobiliária em regiões consideradas nobres, crescimento

de regiões na qual a qualidade de vida é precária, falta de rede de saneamento

básico  adequado  às  necessidades  de  toda  população,  uma  rede  de  transporte

público insuficiente para a demanda.

Hoje a indústria de E&P de petróleo e gás natural é a base da economia dos

municípios integrantes do OMPETRO. Entretanto, vive-se uma realidade cheia de

contrastes que acabou excluindo a maioria da população local das oportunidades

que  se  sucederam  a  chegada  da  Petrobras.  Em  Macaé,  essa  realidade  não  é

diferente, portanto, ainda há muito a ser feito, a necessidade de mais investimentos

é visivelmente clara, não só em infra-estrutura, em habitação para a população de

baixa renda, em transporte, mas, principalmente, em capacitação profissional que

abarque a mão-de-obra local para que essas pessoas tenham melhores condições

de se inserir nesse mercado de trabalho tão competitivo.

4.2 – A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NA INDÚSTRIA PETRO LÍFERA

E  O  CRESCIMENTO  DA  TERCEIRIZAÇÃO:  PRECERIZAÇÃO  DAS

RELAÇÕES DE TRABALHO E A FRAGMENTAÇÃO DA CATEGORIA.

Como afirmamos anteriormente, a década de 1990 marca a intensificação da

reestruturação produtiva  no Brasil.  Contudo, as mudanças no processo produtivo

brasileiro  começaram a acontecer  ainda na  década  de 1980,  primeiramente  nas

grandes  empresas,  como  a  Petrobras,  que  começaram  a  introduzir  novas

tecnologias nos seus processos produtivos como a automação e a microeletrônica.

Além  disso,  essas  inovações  tecnológicas  exigiram  que  as  empresas  também

introduzissem novas formas de gerenciamento dos seus trabalhadores. 
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Nossa  abordagem  neste  sub-item  descreverá  que  esse  contexto  de

reestruturação  produtiva  na  Petrobras  não  ocorreu  de  forma  diferente.  Os

trabalhadores  vivenciaram  o  medo  da  privatização,  a  redução  do  número  de

trabalhadores  efetivos  através  dos  programas  de  demissão  voluntária  e  das

aposentadorias.  Tal  contexto aliado a  um longo período sem concursos públicos

provocou  um aumento no  ritmo de  trabalho  da  categoria  e  a  intensificação  das

terceirizações.  Foram  momentos  de  transformações  profundas  que  causaram

angústia e apreensão naqueles trabalhadores que permaneceram na estatal. 

Na década de 1980, a Petrobras precisou se adequar às novas formas de

organização  do  trabalho  que  se  sucederam  ao  binômio  taylorismo/fordismo.

Seguindo  seu  percurso  histórico,  podemos  identificar  que  no  período  citado  a

Petrobras investiu em novas tecnologias, já em curso em diversas outras empresas

do país, e também modernizou o gerenciamento de sua força de trabalho através,

por  exemplo,  dos  Ciclos  de  Controle  de  Qualidade  (CCQ),  que  tinham  como

estratégia  o  envolvimento  do  trabalhador  e/ou  da  equipe  com  as  metas  de

produtividade  da  empresa,  na  qual  esse  passa  a  vigiar  seu  próprio  trabalho.

Segundo Leite, “Esse foi um período em que o ritmo da produção foi forçado além

dos limites de segurança, ocorrendo vários acidentes com a morte de trabalhadores

e, também, muito desperdício de petróleo e prejuízos ao meio ambiente.” (LEITE,

2009:32).

Em meados da década de 1990, em meio à intensificação neoliberal, como

citado no primeiro capítulo, começaram as privatizações ou melhor o programa de

privatizações  com  vistas  a  redução  dos  gastos  do  Estado  no  Brasil.  Todavia,

segundo Leite, “Apesar de inicialmente a Petrobras não ser incluída no programa de

privatização,  cinco  empresas  do  Grupo  foram  vendidas  como,  por  exemplo,  a

Ultrafértil,  a  Petroquímica  União  e  outras  com  participação  minoritária.”

(SCALATSKY, 2003 apud LEITE, 2009:34).

Destarte, mesmo com a Petrobras ultrapassando a produção de um milhão

de barris por dia no final da década de 1990, os petroleiros testemunharam “[...] a

redução dos postos de trabalho, mostrando a face visível de desmonte da empresa

[…] que teve seu contingente reduzido à metade, com a implantação maciça de um

processo de terceirização.” (LEITE, 2009:35).

Nessa  época  vários  trabalhadores  terceirizados  entraram na  estatal  com
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baixa qualificação e ocupando os mesmos cargos que trabalhadores efetivos com

grande  especialização  técnica,  porém  com  salários  e  benefícios  diferenciados,

segundo Leite, essa pouca qualificação dos terceirizados e a grande alternância de

trabalhadores acabaram comprometendo a segurança do trabalho.

Essa foi uma década extremamente marcante e tensa para os petroleiros,

que vivenciaram uma intensa luta contra a privatização da estatal com greves, além

disso, enfrentaram perseguições, demissões, propaganda negativa na imprensa e,

como consequência, a fragilização do movimento sindical. Cabe destacar, ainda, as

tentativas  de  redução  dos  benefícios  anteriormente  conquistados  através  de

compensações monetárias como, as alterações do regime de trabalho offshore com

redução de 7 dias de folga e respectiva indenização por isso,  a fusão de vários

cargos em um que passou a ser exercido por um único trabalhador, no que ficou

conhecido como trabalhador polivalente.  Tais medidas aconteciam porque, segundo

Leite: 

Pararlelamente,  todo  o  discurso  da  empresa  também  priorizava  a
necessidade  de  reduzir  o  welfare  state empresarial,  conquistado  pelos
trabalhadores,  com   justificativas  simplistas  de  que  para  fazer  frente  ás
empresas concorrentes, as políticas adotadas teriam que ter equivalência
com as praticadas no mercado concorrente. (LEITE, 2009:37/38)

Todas as lutas do período também não conseguiram impedir a quebra do

monopólio do petróleo. Assim, através da Lei nº 9.487 de 06 de agosto de 1997 –

aconteceu  a  abertura  da  E&P do  petróleo  à  iniciativa  privada.  Junto  a  essa  lei

também é criada  a  Agência  Nacional  de Petróleo (ANP)  que  passa  a  controlar,

regular e fiscalizar as atividades do setor. Como afirma Leite:

[...] a partir da Lei nº 9.478 a União deixa de ser detentora do monopólio do
petróleo, abrindo o subsolo brasileiro para exploração de capitais nacionais
e internacionais  mediante a concessão de áreas. Essa Lei  define o novo
Estatuto do Setor de petróleo e Gás Natural, criando o Conselho Nacional
de  Política  Energética  e  a  Agência  Nacional  do  Petróleo  (ANP).  As
atividades, até então, somente desenvolvidas pela Petrobras, passam a ter
caráter  de  livre  competição  com  outras  empresas.  A  ANP  é  quem  tem
amplos poderes para promover a regulação, a contratação e a fiscalização
das atividades econômicas que compõem a indústria do petróleo.
(LEITE, 2009:36)
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Como podemos perceber a partir do que descrevemos até o momento, as

décadas  de  1980  e  1990  foram,  para  Petrobras,  períodos  marcados  pela

reestruturação do seu processo produtivo  e  de sua gestão dos trabalhadores e,

consequentemente,  de  intensificação  da  terceirização.  A  Petrobras  sofreu  uma

adequação  com vistas  a  acompanhar  os  novos  paradigmas  empresariais,  como

afirma  Leite,  “[...]  reestruturando  seu  modelo  de  gestão,  promovendo  ampla

transformação na cadeia produtiva, através de fusões departamentais, redução de

níveis hierárquicos, racionalização de custos, redução de pessoal e automação dos

processos produtivos." (LEITE, 2009:37).

Ainda hoje, quando pesquisamos sobre a intensificação da terceirização na

Petrobras, encontramos produções que não deixam de salientar que a precarização

das relações e condições de trabalho são responsáveis pelo aumento do número

acidentes no decorrer dos anos.

Dados facilmente verificados no Relatório de Sustentabilidade da Petrobras

que apontam, como já destacamos anteriormente,  no ano de 2009 sete (7) mortes

por acidentes de trabalho, na qual seis (6) trabalhadores são terceirizados e no ano

2010  aconteceram  dez  (10)  mortes,  entre  esses  sete  (7)  trabalhadores  eram

terceirizados (tabelas em anexo). Nesta direção está também a Taxa de Incidência

de Doença Ocupacional (TIDO) que aponta um aumento de 0,36%46 para 2010 em

relação a 2009 (tabelas em anexo). (PETROBRAS, 2010:134/135)

Com relação a Petrobras hoje, segundo Silveira (2010), podemos dividir os

trabalhadores da indústria petrolífera de Macaé da seguinte forma:

•Efetivos Petrobras – aqueles considerados a “elite” da categoria, que foram

aprovados em concurso e, portanto, possuem estabilidade no emprego e diversas

outras vantagens como, por exemplo, média salarial mais elevada, salário extra de

férias, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), plano de previdência privado,

horário  flexível/banco  de  horas,  ônibus  exclusivo,  regime  de  embarque  14x21,

estacionamento privativo.

•Terceirizados que prestam serviço à Petrobras nas plataformas offshore ou

em  bases  próprias  –  fazem  parte  de  uma  classe  intermediária,  pois  possuem

condições de trabalho melhores que os trabalhadores terceirizados que só prestam

46 Taxa  calculada  para  cada  1000  empregados  considerando  apenas  a  Petrobras  Controladora.
(PETROBRAS, 2010:135)
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serviços  nas  bases  da  Petrobras,  porém  essas  condições  não  chegam  a  ser

melhores do que as dos trabalhadores efetivos. Em algumas empresas possuem as

mesmas vantagens dos trabalhadores efetivos da Petrobras, porém a estabilidade

no emprego não se inclui nesse contexto;

•Terceirizados  dentro  da  Petrobras  –  esses  se  encontram  na  base  da

pirâmide  dos  trabalhadores,  são  funcionários  de  empresas  terceirizadas  que

realizam diversas  atividades nas bases da estatal,  possuem somente os direitos

trabalhistas da legislação em vigor.

No contexto atual, o trabalhador terceirizado passou a ocupar espaços cada

vez mais estratégicos dentro da estatal e, como em outras grandes empresas, essa

prática acabou contribuindo para redução dos encargos trabalhistas e sociais por

parte  dos empregadores.  Segundo pesquisa realizada pelo  Instituto  Observatório

Social (IOS), na Petrobras os seguintes setores são terceirizados (IOS, 2011:15):

• Alimentação;

• Análise laboratorial;

• Almoxarifado;

• Cimentação e alimentação de poços;

• Montagem e construção de projetos;

• Informática;

• Limpeza;

• Manutenção;

• Operação e produção;

• Movimentação de cargas;

• Perfuração e perfilagem de poços;

• Operação de Sondas;

• Serviços médicos e administrativos;

• Transporte;

• Utilidades;

• Vigilância.
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Cabe destacar que, segundo afirmação da Central Única dos Trabalhadores

(CUT),  "há uma  grande  discriminação  entre  terceirizados(as)  e  empregados(as)

diretos”  (CUT,  2011:2)  e  essa  realidade  desigual  vem  provocando  um  evidente

enfraquecimento da solidariedade de classe e, consequentemente,  do movimento

sindical. Além do que, para a CUT, "o nível  de adoentados e de acidentes fatais

entre terceirizados é sempre muito maior” (CUT, 2011:2).

Enfim,  não podemos prosseguir sem destacar que essa afirmativa da CUT

confirma e ressalta o que viemos expondo até o momento, ou seja, que todo esse

contexto  relacionado  as  transformações  no  mundo  do  trabalho  no  capitalismo

contemporâneo acaba se refletindo na saúde física e mental dos trabalhadores.

4.3 – A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  OFFSHORE:  AS RELAÇÕES E

CONDIÇÕES  DE  TRABALHO  POTENCIALMENTE  PRODUTORAS  DE

ADOECIMENTO

 

O  propósito  deste  capítulo  será  destacar  quais  relações  e  condições  de

trabalho são consideradas como potenciais situações produtoras de adoecimento na

indústria  petrolífera  offshore,  segundo  depoimentos  de  alguns  profissionais

entrevistados  durante  a  Pesquisa.  Cabe  destacar  que  também  serão  utilizados

alguns  relatos  de  trabalhadores  petroleiros  retirados  de  produções  anteriores

durante a revisão bibliográfica.

Segundo IOS (2011), a indústria petrolífera é qualificada como de processo

contínuo,  ou seja,  o  processo  de  produção não é  interrompido,  nesta  direção  a

organização do trabalho precisa ser feita em turnos para que a produção não pare.

Essa  necessidade  implica  grandes  investimentos  em  tecnologia  e  mão-de-obra

qualificada. Além disso, o trabalho offshore envolve diversos riscos elevados, entre

eles:  vazamentos de produtos;  explosões;  incêndios;  fatores  climáticos.  Ou seja,

diversas condições que classificam a atividade como altamente perigosa e insegura.

Decerto que existem diversas categorias profissionais que convivem com o

risco, ou seja, com danos a sua saúde física e mental relacionados à atividade que

exercem, sendo esse risco muitas vezes inerente à vontade do trabalhador, pois o
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perigo está ali, latente em cada passo dado. Todavia, na atividade  offshore esses

riscos se potencializam, visto que os petroleiros convivem desde o momento que

precisam iniciar sua jornada em direção às plataformas com diversos fatores que

representam  riscos  como,  por  exemplo,  o  embarque/desembarque,  os  dias  de

confinamento e isolamento, as atividades periculosas que precisam ser realizadas, o

perigo da insônia causada pela rotina de turnos. 

Enfim, os trabalhadores petroleiros enfrentam uma combinação de fatores

altamente periculosos que aliados representam um perigo constante para a saúde

física e mental desses. Como podemos observar no depoimento do Entrevistado 1:

Entrevistado  1 :  [...]  você  tem  todo  um  contexto  que  faz  com  que  seja
impossível você não imaginar que dali não vá surgir um homem que não
seja acometido de adoecimento.[...] o cara trabalha em cima de um furacão.
Você tem operações que é uma mistura de ações de al ta tecnologia,
que você aperta um botão,  uma válvula e você acopla  uma peça na
outra,  como  você  tem  válvulas  que  você  se  torce  tod o.  Você  tem
tarefas  que  você  passa  horas  olhando  para  um painel  e  você  tem
tarefas que você tem que descer lá no tubo. (grifo nosso)
Essa semana quando o helicóptero caiu... (pequena pausa) e aí tem outro
lugar, eles trabalham em cima de um vulcão, eles trabalham no mar, eles
passam por um processo de chegada ao local de traba lho onde eles
tem que subir  no  helicóptero,  (grifo  nosso)  eles...é  o  mar  né.  Então
quem tem medo de altura [...] então é você pegar toda tua emoção enfiar
dentro do braço, fingir que ela não existe, tô indo . (grifo nosso)  [...] E
sem contar que você está num lugar em que você tá longe e tá perto, você
liga pra tua casa você tem contato com sua família seu filho tá com febre e
você não tá ali. (Entrevista realizada em 02/09/2011).

Também gostaríamos de destacar a produção de Bartolotti  (1999) para o

curso  de  pós-graduação  em  Serviço  Social,  no  qual  encontramos  relevantes

depoimentos de trabalhadores petroleiros relacionadas ao contexto acima citado e

que consideramos importantes para o enriquecimento de nosso trabalho, pois esses

depoimentos  nos  remetem ao  estado  emocional  desses  trabalhadores  quanto  a

rotina de trabalho perigosa, insalubre e estressante que enfrentam diariamente:

Trabalhador  A :  "A pessoa quando  embarca  fica  permanentemente  num
estado de tensão muito grande, num estado de alerta  muito grande
dado ao perigo eminente (grifo nosso)  que existe em trabalhar dentro de
uma plataforma." (Trabalhador A)  (BARTOLOTTI, 1999:45).

Trabalhador  B :  "A  gente  que  trabalha  nesse  regime,  tem  duas  vidas
paralelas. [...] o período que antecede os últimos dias do seu embar que,
você entra em um estado de tensão muito grande. (gr ifo noso)  Você
sabe que tem que fazer o fechamento de sua vida aqui, para entrar na sua
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vida  lá...as  vezes  minha  esposa  ela  reclama,  ela  percebe,  minha  mãe
também, que eu fico bastante agressivo, mais tenso até o períod o que
eu embarco. (grifo nosso)  Quando eu embarco eu já mudei de vida, eu
fico lá.  Você já não tem como fugir,  você já sabe que vai ficar naqueles
quatorze dias confinado e não tem jeito. [...] uma coisa que já foi levantada
pelos sindicatos de que [...] as maiores ocorrências de acidentes se dão
nos períodos iniciais quando você está embarcado e quando você está
para  desembarcar...  (grifo  noso) A  partir  do  décimo  dia  você  já  está
extrapolando sua capacidade de permanência naquele local [...]os últimos 4
dias  [...]você  já  está  muito  desgastado  [...]"  (Trabalhador  B)
(BARTOLOTTI, 1999:46).

Além desse risco dissimulado,  com as tranformações no mundo do trabalho

no  capitalismo  contemporâneo  e,  consequentemente,  com  a  intensificação  da

terceirização na indústria petrolífera esses riscos se intensificaram. E ainda, mesmo

com a Petrobras tentando atuar de forma a melhorar os programas de capacitação

existentes tanto para terceiros quanto para seu efetivo é consenso de que existe um

menor treinamento e uma menor qualificação entre os trabalhadores terceirizados

que se expressa pelo maior número de acidentes entre esses, como já destacamos

anteriormente. Tal contexto é descrito por Suarez, Pereira e Oliveira (2004), 

a questão da diferença de qualificação e treinamento entre o terceiro e o
efetivo é uma das responsáveis pela diminuição de qualidade e maior risco
na atividade offshore. Qualquer gesto no sentido de reverter esse quadro de
precarização das relações de trabalho passa, mais uma vez, pela decisão
de priorizar o investimento em competência e segurança, sem que esta seja
pautada pela lógica do menor custo, curvando-se a esta.
(SUAREZ, PEREIRA e OLIVEIRA, 2004:78)

Partindo  do  que  foi  exposto  até  aqui,  reiteramos  que  as  diferenças  nas

relações e condições de trabalho que os terceirizados enfrentam em relação aos

efetivos Petrobras – obviamente mais  protegidos pela  estatal  – potencializam os

riscos, os acidentes e os adoecimentos, pois tal contexto é facilmente identificado

pelos índices de afastamentos e acidentes nos últimos anos (ver tabela em anexo).

Um importante exemplo relacionado ao que destacamos acima diz respeito

ao  regime  offshore  de  embarque/desembarque,  ou  seja,  o  tempo  em  que  os

petroleiros ficam confinados nas plataformas em alto mar somente retornando após

um determinado  período. Para o  efetivo  da Petrobras esse regime ocorre  numa

escala de 14 dias trabalhados para 21 dias de folga (14x21), pois é  resultado de

acordo coletivo entre a Petrobras e os sindicatos dos petroleiros e esse acordo é

respeitado pela estatal.
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Os terceirizados não se benefiam desse acordo e na sua maioria enfrentam

um regime numa escala de 14 dias trabalhados para 14 dias de folga (14x14) que

muitas vezes não é respeitado, posto que o trabalhador terceirizado, após enfrentar

um confinamento de 14 dias é chamado para novo embarque sem ter gozado do seu

período de descanso, isso ocorre mesmo com poucos dias de desembarque. Como

afirmamos, este fato não acontece com o efetivo da Petrobras que tem seus direitos

respeitados. Como destaca o Entrevistado 1:

Entrevistado 1 : [...] Petrobras consegue o 14x21, o trabalhador terceirizado
é 14x14,  mas ele  chegou hoje  dois  dias  depois  ele  é  chamado  pra
subir, dois dias depois... (grifo nosso).
(Entrevista realizada em 02/09/2011).

Neste sentido, o confinamento se torna um importante fator relacionado à

desestruturação da saúde física e mental dos trabalhadores, visto que esse período

isolado em alto mar longe da família, dos amigos e do seu círculo social, provocam

nesses trabalhadores sentimentos desordenados de solidão, saudade, ansiedade,

angústia, irritabilidade, perda de concentração. Enfim, uma infinidade de emoções

que desgastam o  estado  físico,  emocional  e  comportamental  dos  trabalhadores.

Como destaca Bartolotti (1999), "[...] em alto mar tentam ser o menos sentimental

possível para conseguir levar em frente a sua rotina diária de trabalho o que pode

levar  a  um  isolamento  de  si  mesmo,  trazendo  sérios  problemas  psicológicos."

(BARTOLOTTI, 1999:46).

Quanto  ao  confinamento,  gostaríamos  de  destacar  alguns  trechos  do

depoimento  do  trabalhador  A,  retirado  da  produção  de  Bartolotti,  extremamente

relevantes para a compreensão do exposto anteriormente. 

Trabalhador A : "Esse regime de trabalho embarcado, tem consequências
terríveis  a nível  do estado  emocional  (grifo  nosso) .  A gente  percebe
claramente  nas  pessoas,  em  algumas  pessoas  embarcadas,  até  num
número  considerável,  você  percebe  que  as  pessoas  são  muito  tensas,
muito preocupadas."
"[...]  as pessoas não são muito pacientes  em relação às outras,qualquer
'errinho'  é  superdimensionado,  você  percebe que as  pessoas  chegam
quase a 'pirar' (grifo nosso) [...]"
Tem uma série  de casos que  as pessoas  desenvolvem uma série  de
sintomas, de doenças mesmo em função do stress (gri fo nosso) . O que
eles  embarcam  com  remédio...se  fosse  fazer  uma  vistoriaem  todas  as
bolsas  [...]  você  pegaria  antidistônico,  ansiolítico,  esses  remédios
calmantes; você pegaria quilos de remédios. [...] Quando o pessoal começa
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a descompensar lá em cima, a gente fala assim: '-esse aí é tarja negra',
porque  é  característico.  Então  as  pessoas  para  poder  suportar  se
dopam. Ai (sic) você fala: E a Petrobras sabe disso ? É a questão de
perguntar: 'E ela quer saber?' (grifo nosso)" (Trabalhador A)
(BARTOLOTTI, 1999:49/50/51).

É importante  destacar  que  alguns  fatores  que  nos  chamaram a  atenção

nesse depoimento realizado em 1999 – um período de intensa reestruturaçao do

processo produtivo brasileiro – ainda se encontram presentes no contexto atual. O

que nos leva a concluir que as transformações no mundo do trabalho oriundas desse

período só intensificaram as formas de exploração e a precarização das relações e

condições de trabalho existentes na atualidade e, sem dúvida, essa realidade acaba

se expressando na saúde física e mental dos trabalhores.  Destacamos abaixo o

depoimento do  entrevistado  1  no qual  identificamos um contexto  semelhante  ao

acima descrito. Segundo Entrevistado 1,

Entrevistado 1 : [...] O comportamento, a alteração, você tem pessoas com
alteração  do sono  (grifo  nosso) ,  que  eles  lá  trabalham  14,  a  primeira
semana é a noite a segunda é de dia, ou a primeira é de dia e a segunda a
noite,  [...]  eles  tão  com  o  sono  alterado,  então  você  tem  um  índice
elevado, [...] de pessoas envolvidas com a drogadiç ão, envolvidas com
o alcoolismo, com o fumo, porque é uma ansiedade, p essoas que com
distúrbio. [...] você tem toda uma alteração na sua  estrutura que altera
o lado psíquico  (grifo nosso) [...]
[...] a doença do trabalho te dá estabilidade de um ano, quando você não
consegue caracterizar você não tem estabilidade, você teve a alta do INSS
você tá demitido. Então ele esconde que tá doente, ele esconde que...eles
trabalham, muitos deles com remédio pra dor, remédi o de... (pequena
pausa) no bolso pra nem ir na enfermaria pro enferm eiro não saber que
o cara tá tomando remédio. Por que? porque ele sabe  que adoeceu.
Então, isso é viver sob tensão (grifo nosso) [...] 
(Entrevista realizada em 02/09/2011).

Um outro aspecto que podemos destacar nesse contexto de confinamento,

diz respeito ao trabalho em turnos de 12 horas. Como afirmamos anteriormente,  a

indústria petrolífera é qualificada como de processo contínuo, ou seja, o processo de

produção não é interrompido,  o que significa que o trabalho de E&P precisa ser

realizado  em turnos,  as  equipes  se  revezam ininterruptamente  a  cada  12  horas

durante os 14 dias de confinamento sendo que as semanas são alteradas, se  a

primeira semana é de noite a segunda será de dia ou vice-versa.

No 15º dia o trabalhador deverá desembarcar, só reembarcando novamente

20 dias depois.  Esse é o regime 14x21 utilizado pela Petrobras já explicado em
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parágrafo  anterior,  porém,  segundo  Leite  (2009),  o  trabalho  em  turnos  causa

diversas alterações nos horários biológicos dos trabalhadores, desorganizando seus

"hábitos  alimentares,  de  sono  e  de  descanso,  que  resulta,  muitas  vezes,  em

distúrbios psicológicos, psicossomáticos ou mesmo sintomas como irritabilidade e

um  estado  constante  de  tensão."   (LEITE,  2009:150).  Tal  realidade  também  é

destacada no depoimento do entrevistado Entrevistado 1:

Entrevistado  1 :  [...] tem  muitas  histórias  envolvendo  a  questão  da
“drogadição”,  mas...  e  que  passa  eu  acho  que  pela  ansiedade,  a
dependência que passa em muitos casos das  pessoas com transtornos
mesmo por conta da alteração do sono, alterações ps íquicas, quadro
de agressividade, agora aqui é a depressão. (grifo nosso).
(Entrevista realizada em 02/09/2011).

Os trabalhadores terceirizados também encaram uma rotina e um ritmo de

trabalho além dos seus limites para alcançarem um nível salarial equivalente aos

efetivos  Petrobras  que  possuem  salários  mais  elevados,  bem  como  para  não

perderem o espaço que ocupam dentro desse mercado de trabalho extremamente

competitivo  e  desigual.  Desse  modo,  encaram  uma  realidade  que  esgota  e

compromete sua saúde física e mental pelo medo do desemprego e para não perder

o padrão de vida e consumo que conquistaram. Como destaca o depoimento da

entrevistado Entrevistado 1:

Entrevistado 1 : [...]  você se esbarra com injustiça, você se esbarra com
risco,  você se esbarra com um consumo grande da sua energia  porque
ganha bem quem produz muito (grifo nosso)  […] o trabalhador que as
vezes vai para essas empresas eles vendem a alma para o diabo. Porque o
que que acontece, ele passa a ter um padrão de vida  elevado porque
ele não tem vida. […] e ele ganha hora extra, e ele  começa a construir o
padrão  de vida  dele  em cima das  horas  extras.  Quand o ele  adoece
(grifo nosso),  isso que normalmente acontece, ou ele sofreu um acidente,
por alguma razão ele adoeceu, ele vai para o benefício e ele entrou na lista
negra dificilmente ele volta.  [...]  ele não tem est abilidade,  [...]  Então,
isso  é  viver  sob  tensão  (grifo  nosso) ,  é  você  jogar  com  sua
felicidade...você não vê seu filho crescer, você não vê...a vida passar.
(Entrevista realizada em 02/09/2011).

Dentro de todo esse contexto não podemos deixar de destacar a ocorrência

de  um problema  cada  vez  mais  discutido  e  denunciado  pelos  trabalhadores  na

atualidade que é o assédio moral. Considerado como uma situação de sofrimento

muitas vezes silenciosa que vem se alastrando em diversos ambientes de trabalho o
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assédio moral também está presente nas relações de trabalho dos petroleiros. Como

relata o depoimento de Entrevistado 1:

Entrevistado 1 :  Hoje você tem assim...(  pequena pausa)  [...]  denúncias
grandes  (grifo  nosso)  de,  grandes  né...eu  tenho  um  número
considerável de assédio moral , que é um dos grandes problemas hoje
do ambiente de trabalho . E agora, a gente sabe, por exemplo, que tem
um número  grande  de  trabalhadores  que  estão  afastad os  por  isso
(grifo  nosso) .  Agora,  normalmente,   é  aquilo...  (pequena  pausa)  até  o
próprio trabalhador não faz a conexão de que aquela doença, o surgimento
dela  foi  a  partir  do  ambiente  de  trabalho.  (Entrevista  realizada  em
02/09/2011).

Segundo artigo publicado na Revista Imagem, a OIT afirma que este é "um

problema que se agrava a cada ano, em função de modelos de gestão que cobram

sempre mais  e  mais  do  trabalhador,  acirrando  a  competição e  o  individualismo"

(MURTEIRA, 2012:14). E ainda, segundo levantamento da OIT feito no Brasil, "pelo

menos 40% dos trabalhadores sofrem de algum tipo de assédio moral. As principais

vítimas são mulheres,  trabalhadores terceirizados e portadores de algum tipo de

doença." (idem:14).

O  Sindipetro  faz  campanhas  para  orientar  os  trabalhadores  quanto  às

formas de se defenderem contra esses ataques, entretanto existem empresas que

apresentam um grande número de casos, alguns denunciados e outros só relatados

como um caso recente que ocorreu na Bacia de Campos:

[...] um técnico de segurança da SS-64 (Ocean Concord) foi ridicularizado e
discriminado pela equipe norte americana que opera a plataforma. 'Ficaram
fazendo chacota comigo em inglês, me chamando o tempo todo de 'monkey
man', até que eu interpelei um deles e disse que estava entendendo o que
ele dizia e que o denunciaria, mas não quero me expor, pois tenho família e
preciso do emprego', relatou o trabalhador [...]. (MURTEIRA, 2012:15)

Evidentemente que todo esse contexto do trabalho offshore é extremamente

permeado por situações de periculosidade, o que gera grande medo e insegurança.

Contudo, procuramos destacar aquelas que observamos serem as mais apontadas

como, por exemplo, medo do embarque/desembarque, o confinamento, o trabalho

em turnos, os processos de trabalho, o assédio moral. Enfim, situações que afetam

o comportamento e a saúde física e mental de todos os trabalhadores petroleiros.

Entretantanto, não podemos deixar de reiterar que entre toda categoria, são
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os  terceirizados  quem  mais  sofrem  com  as  relações  e  condições  de  trabalho

presentes na atualidade em função da precarização a que esses trabalhadores vêm

sendo submetidos, como foi exposto neste capítulo. Dessa maneira, evidentemente,

não há como contestar que essa parcela da categoria é a quem mais vêm sofrendo

ao longo dos anos com os impactos das transformações do trabalho na indústria

petrolífera.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O percusso que seguimos até aqui nos leva a considerar que o evento da

reestruturação  produtiva  na  Petrobras  foi  executado  a  partir  de  três  direções

básicas: 1. modernização tecnológica; 2. redução dos trabalhadores efetivos e 3.

terceirização. Evidentemente que a intensificação da terceirização na Petrobras foi a

grande estratégia utilizada para flexibilizar as relações de trabalho, reduzir custos e

subcontratar amplamente os serviços e os produtos oferecidos por terceiros, ou seja,

por empresas que possuem especialização na área petrolífera como, por exemplo, a

Schulumberger e a Halliburton duas grandes empresas terceirizadas que atuam hoje

na Bacia de Campos. Além disso, como destacamos, o crescente acirramento da

terceirização vem precarizando as relações e condições de trabalho.

Mesmo que seja de conhecimento público que na última década, a Petrobras

tenha realizado diversos concursos com o objetivo de reverter o quadro excessivo

de mão-de-obra terceirizada que possui, essas novas contrações ainda não foram

suficientes para superar o número de trabalhadores terceirizados que engrossam o

quadro composto pela força-de-trabalho da estatal. O que significa que ainda existe

dentro  da  estatal  um  contingente  enorme  de  trabalhadores  que  sofrem com as

diferenças, já destacadas anteriormente, entre efetivos e terceirizados.

De  fato  a  reestruturação  produtiva  provocou  transformações  no  mundo

trabalho, precarizando as relações e condições de todos os trabalhadores e não só

dos trabalhadores petroleiros, contudo, dentro dessa categoria foram os tercerizados

quem mais sofreram, e ainda sofrem, com a precarização das relações e condições

de trabalho como, por exemplo, as diferenças de salário, de jornada de trabalho, de

benefícios  e  de  segurança  e  saúde  em  relação  aos  trabalhadores  efetivos  da

Petrobras. E  ainda,  apesar  de  em muitos  casos  os   trabalhadores  terceirizados

ocuparem  as  mesmas  posições  dos  trabalhadores  efetivos,  em  geral,  recebem

menores salários.  Além disso,  não podemos deixar  de destacar  as situações de

assédio moral.

Todas  essas  condições  são  potenciais  geradoras  sofrimento  mental  e,

consequentemente, de adoecimento, como podemos perceber através da fala do

Entrevistado 1:
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Entrevistado 1 :  Esses homens trabalham sobre pressão, eu vou falar de
um modo geral, eles trabalham em relações desiguais de trabalho, porque
você tem um cara da Petrobras que ganha 10x e um outro terceirizado que
ganha 2x fazendo a mesma coisa, as mesmas funções, as vezes no mesmo
ambiente exposto aos mesmos riscos. Então, você tem relações desiguais
de trabalho, você tem salários desiguais, você tem todo um contexto
que faz com que seja impossível você não imaginar q ue dali não vá
surgir  um  homem  que  não  seja  acometido  de  adoecimen to.  (grifo
nosso)
[...] tenho denúncias grandes de um número considerável de assédio moral
(grifo  nosso) ,  que  é  um  dos  grandes  problemas  hoje  do  ambiente  de
trabalho.
(Entrevista realizada em 02/09/2011).

As consequências oriundas desse contexto, como destacado desde o início,

são  visivelmente  produtoras  das  diversas  formas  de  adoecimento  apresentadas

pelos trabalhadores. Decerto que essas diferenças nos levam a considerar que para

esses trabalhadores a atividade laboral que deveria causar satisfação e realização

pessoal, ao contrário é responsável pelos diversos quadros que esses trabalhadores

apresentam de insatisfação, sofrimento, ansiedade e, sem dúvida, de adoecimento.

O contexto de trabalho precarizado em que esses trabalhadores estão inseridos não

permite que esses encontrem prazer através das atividades que exercem.

Segundo os profissionais entrevistados  durante a pesquisa,  o sofrimento

psicológico  acaba comprometendo  o desempenho profissional  desses indivíduos,

em alguns casos provocando situações que levam risco à integridade física e mental

desses trabalhadores, além de interferir nas suas relações pessoais e sociais.

Hoje a saúde dos trabalhadores conta com políticas públicas, os donos do

capital já reconhecem que os problemas existem, mas o interesse em solucioná-los

ainda aparecem intrinssecamente ligados às implicações que os mesmos possam

provocar na busca capitalista pela obtenção de seus lucros. Neste sentido ainda há

muito a ser feito.

Como  destacamos  anteriormente,  o  poder  público  ainda  não  conseguiu

integrar os serviços de atendimento aos trabalhadores de forma a haver uma maior

contribuição entre os mesmos, o que impede uma visibilidade dos dados reais de

todo o contexto saúde/trabalho vivido pelos trabalhadores em geral.  Na situação

vivida pelos trabalhadores petroleiros, destacamos os relatos das sub-notificações

das empresas terceirizadas, ou mesmo a dificuldade ainda presente em identificar o

nexo  entre  transtorno  mental  e  trabalho,  como  descrevemos  no  decorrer  da

explanação.
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Diante do que expomos até aqui,  não é impossível  relacionar o contexto

vivido pelo  trabalhador petroleiro,  tais  como: a rotina de trabalho permeada pelo

assédio – vide a punição do trabalhador com o seu não aproveitamento em um novo

contrato  de  trabalho  com  a  Petrobras  citado  no  Capítulo  3  sub-item  3.2,  as

inseguranças existentes nos processos de trabalho atuais; os medos inerentes à

rotina  do  trabalho  offshore,  com  os  transtornos  mentais  e  de  comportamento

apresentados por alguns trabalhadores.

Todavia, torna-se fundamental que os trabalhadores reconheçam que juntos

podem vencer as sub-notificações, as situações de risco, como também melhorar as

condições de trabalho. A união da categoria é um fator fundamental para vencer a

resistência  das  empresas  em mudarem  sua  conduta.  Neste  sentido,  o  trabalho

realizado pelo Sindpetro NF, tanto em fiscalizar as empresas quanto em estimular a

união e a luta entre os trabalhadores, promovendo campanhas de conscientização

entre esses, tem sido um grande trabalho.

Dentro  desse  contexto,  no  início  de  2012  foi  iniciada  uma  campanha

publicitária  pelo  Sindpetro  NF intitulada  "Chega de usar Mordaça" (ilustração em

anexo)  que  merece  destaque,  posto  que  a  mesma  estimula  os  petroleiros  a

denunciarem  todas  as  situações  a  que  são  submetidos  –  os  riscos,  as  sub-

notificações, os casos de assédio, as situações de falha de hotelaria, entre outros. A

campanha tenta conscientizar os petroleiros de que ao permanecerem calados eles

estariam  colocando  em  risco  não  somente  a  sua  vida,  mas  a  vida  de  todos.

Consideramos  a  campanha  uma  medida  de  suma  importância,  visto  que  essa

mudança  de  atitude  por  parte  parte  dos  trabalhadores  é  fundamental  para

transformar os fatores que interferem no processo saúde/doença/trabalho.

Quanto aos profissionais de Serviço Social que já se encontram inseridos

nesses espaços, observamos que encontram-se engajados na luta pela conquista

dos direitos desses trabalhadores. Direcionam sua atuação profissional de forma a

contribuir  para transformação dessa realidade.  Nesse sentido,  elaboram estudos,

pesquisas, realizam planejamentos, assessoram e organizam as ações. Enfim, entre

todas as atribuições profissionais nada está sendo descartado na luta pela defesa de

direitos e na garantia da plena informação desses trabalhadores quanto a defesa e

obtenção desses direitos.

Diante de tudo que apresentamos durante nossa explanação, acreditamos
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que é possível afirmar que o contexto do trabalho no capitalismo contemporâneo é

uma realidade que afeta todos os trabalhadores, sejam eles efetivos e terceirizados

da Petrobras,  offshore ou não, bem como aqueles pertencentes a qualquer outra

categoria profissional, visto que numa sociedade desigual que sobrevive a partir da

exploração do trabalho esta será sempre uma realidade que atingirá a todos aqueles

que precisam vender a sua força de trabalho para sobreviver.

Assim sendo, chegamos ao final deste trabalho reiterando as posições dos

diversos  autores,  destacados  no  decorrer  da  explanação,  que  apontam  a

reorganização do processo produtivo capitalista contemporâneo como responsável

pelas transformações no mundo do trabalho, e que essas se manifestaram não só

nos  processos,  nas  condições  e  nas  relações  de  trabalho,  mas,  principalmente,

acabaram  se  refletindo  na  subjetividade  dos  trabalhadores  e,  mesmo  com  a

invisibilidade dos dados, a consequência desse contexto é facimente identificado no

aumento dos números de casos de adoecimento ao longo dos anos.  
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