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RESUMO 

 

Esse estudo tem como tema central a investigação dos problemas decorrentes da precarização do 

trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS), entendidos como questões bioéticas. 

Contextualizamos tal discussão a partir dos conceitos trazidos por Michel Foucault e Gilles 

Deleuze sobre sociedades de soberania, disciplinares e sociedades de controle, além de trabalhar 

os conceitos de poder e biopolítica. Fundamentamos o debate sobre as transformações do mundo 

do trabalho a partir de autores como Ricardo Antunes, Richard Sennet e Antonio Negri, tendo 

como objetivo geral analisar os principais problemas da precarização do trabalho na APS, na 

perspectiva da Bioética, traçamos o caminho de construção do estudo através de uma revisão de 

literatura com estratégia de busca definida e linhas de fuga que possibilitaram atravessar 

diferentes campos de saberes, no intuito de perceber os pontos de encontro entre a Bioética e a 

Precarização do Trabalho. Dividimos o texto em três capítulos: (3) “A contemporaneidade do 

mundo do trabalho”, (4) “A precarização do trabalho e a bioética na atenção primária em 

saúde” e (5) “Bioética da proteção: um antídoto na precarização do trabalho?”. Identificamos 

que há uma ínfima abordagem das questões da precarização do trabalho como conflitos bioéticos 

nas bases de dados científicas e assim fizemos um aprofundamento na combinação destes dois 

campos e concluímos com a proposição da Bioética da Proteção como possível antídoto em 

termos do enfrentamento dos desafios colocados ao trabalhador em sua rotina diária no contexto 

de uma sociedade situada na lógica do capitalismo tardio. 

 

Palavras-chave: Bioética da Proteção; Precarização do Trabalho; Transformações do Trabalho; 

Atenção Primária à Saúde; Sociedade de Controle. 
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ABSTRACT  

 

This study analyses the problems related to the precariouness of labour in the Health Primary 

Care (APS), seen as bioethics issues. Our discussions are based on the concepts of Michel 

Foucault and Gilles Deleuze on sovereignty societies, disciplinaries societies, control societies 

anda poqer and biopolitics. Our debate on the transformations of labour is based on Ricardo 

Antunes, Richard Sennet and Antonio Negri, where the goalis analyse the main problmes of 

labour precariousness in APS. Under the perspective of Bioethics, we construct our study through 

a review of the bibliography with a defined search strategy that allowed approaching different 

fields of knowledge where we see the cnections between Bioethics and Labour Precariousness. 

The text is divided in threee chapters : 1- The labour world in contemporaneity; 2 The 

precariousness of labor and the bioethics in the atenção primária à saúde; 3- Proteccion bioethics: 

an antidote in the precariousness of labour?. As we identify in cientific database a small number 

of studies understandig  labour precariousness as bioethics conflicts, we combine these two fields 

deeply e conclude with the proporsition of Bioethcis of Protection as a possible antidote for 

facing the challenges of the daily routine of workers in a society under the late capitalism logic. 

Keywords: Bioethics of Protection; Labour Precariousness; Primary Health Care; Control 

Society. 
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analisar, a partir das formas coercitivas e punitivas do Estado, quais os mecanismos e técnicas de 

dominação utilizadas para manter a configuração social de obediência e sujeição dos indivíduos 

ao poder estatal. Apresentou uma concepção inovadora sobre o poder, diferenciada das 

tradicionais abordagens político-filosóficas, indicando rupturas epistemológicas profundas, 

alterando perspectiva de questionamentos que passam da clássica pergunta “o que é o poder?” 

para “como esse poder acontece para que seja aceito naturalmente?”. 

 Neste intento, percebe que o poder é um processo relacional, se dá no exercício de uma 

ação sobre a ação de outrem, de maneira que, a partir dessa ação, o objetivo é fazer que o outro 

tome atitudes, comportamentos e modos de ser, de acordo com os interesses daquele que detém o 

poder. Assim, o autor conclui que o exercício do poder é produtivo, na medida em que é capaz de 

produzir subjetividades, construir sujeitos e dessa forma criar realidades (FOUCAULT, 1987). 

Na mesma lógica, Machado (2001, p. 19), ao analisar a obra Microfísica do Poder, 

argumenta que na abordagem de Foucault, o poder está em constante disputa, se exerce no tempo 

presente, nas relações de força e luta, posto que “[...] Não é um lugar, que se ocupa, nem um 

objeto, que se possui”. Haverá sempre um poder constituído operando através de ações e normas 

instituídas, ao mesmo tempo em que sujeitos movidos por desejos diferentes, produzirão novas 

formas de vida, novas tecnologias que resistirão ao exercício do poder instituído (MORAES; 

NASCIMENTO, 2010). 

É nesse embate entre forças e disputa de poder que as mudanças na história das 

sociedades são produzidas. Novas subjetividades nascem como resistência diante de uma ordem 

vigente, e novas realidades são produzidas. Para a manutenção do exercício do poder, aquele que 

o exerce terá sempre que acompanhar os novos desejos que nascem a partir das resistências, 

apropriando-se desses desejos e subjetividades, capturando-os, com o objetivo de produzir novas 

formas e mecanismos de dominação (MORAES; NASCIMENTO, 2010). 

Na história de nossa sociedade, o domínio sobre os corpos e indivíduos, determinando 

sobre suas formas de viver, seu comportamento e as relações sociais, se exerceram e se exercem 

de distintas maneiras.  

O entendimento desse contexto é potencializado pela leitura de Gilles Deleuze, autor que 
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nos traz em “Post-Scriptum: sobre as sociedades de controle” (1992) uma contribuição sobre esse 

processo de transição – delineado por Foucault –das sociedades de soberania às sociedades de 

controle. As sociedades de soberania, caracterizadas pelo objetivo de “açambarcar, mais do que 

organizar a produção, decidir sobre a morte mais do que gerir a vida” (DELEUZE, 1992, p. 219), 

predominaram durante a Idade Média até a Revolução Industrial, quando, por uma transição 

progressiva relacionada à configuração de uma nova ordem social, as formas de dominação e 

exercício do poder foram sendo modificadas a serviço da ordem econômica vigente. Nesse 

processo, o próprio Napoleão, imperador francês que viveu entre 1769 e 1821, é citado como 

importante operador da grande conversão de uma sociedade à outra. 

O pensamento que Foucault (1999) produziu sobre as noções de poder soberano e poder 

disciplinar é uma importante ‘ferramenta’ para análise crítica da sociedade contemporânea, posto 

que nessa transição, é marcante como a noção de poder deixou de atuar somente sobre a 

propriedade privada e seus bens de produção, numa relação de soberania e obediência, para 

começar a atuar sobre os corpos e seus atos e gestos, numa relação de dominação e sujeição. 

Assim, segundo Deleuze (1992), as sociedades disciplinares tiveram seu apogeu no início do 

século XX, mas prevaleceram durante os séculos XVIII e XIX. Baseiam-se na construção de 

moldes estabelecidos pelo poder vigente determinando como os indivíduos devem ou podem agir. 

Esses paradigmas são acionados a partir do enclausuramento em instituições caracterizadas por 

espaços fechados com normas e regras estabelecidas que devem ser seguidas pelas pessoas que 

delas participam, dos quais os grandes exemplos podem ser encontrados em consolidadas 

instituições modernas como a escola, as prisões, o hospital e a própria família. Assim, segundo a 

anotação de Martucci (2016), é na passagem entre esses espaços de confinamento ao longo da 

vida que o sujeito é formado, de acordo com aquilo que a conformação de Estado e poder tem 

interesse. 

Cumpre observar algumas reflexões sobre estes espaços, como é o caso da prisão:  

 

É a prisão que serve de modelo analógico: a heroína de Europa 51 pode 
exclamar, ao ver operários, "pensei estar vendo condenados...". Foucault 
analisou muito bem o projeto ideal dos meios de confinamento, visível 
especialmente na fábrica: concentrar; distribuir no espaço; ordenar no 
tempo; compor no espaço-tempo uma força produtiva cujo efeito deve ser 
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superior à soma das forças elementares” (DELEUZE, 1992, p.219). 

 

Na perspectiva de Deleuze (1992), esse modelo, das sociedades disciplinares que 

ultrapassa as de soberania foi bastante analisado por Foucault, que no seu percurso analítico já 

indicava a sua brevidade, pois ao observar mudanças na sociedade, as eclosões de resistências às 

disciplinas e o enfraquecimento das instituições, percebeu os sinais de que as disciplinas se 

aproximavam de uma crise, que se precipitaria depois da Segunda Guerra mundial, ocorrida entre 

1939 e 1945.  

Nesses últimos anos, a sociedade mudou e os indivíduos também; eles são 
cada vez mais diversos, diferentes e independentes. Há cada vez mais 
categorias de pessoas que não estão submetidas à disciplina, de tal forma 
que somos obrigados a pensar o desenvolvimento de uma sociedade sem 
disciplina.  (FOUCAULT, 2003, p.268). 

 

Na medida em que as sociedades disciplinares declinaram, no pós-Segunda Guerra, o 

desejo por liberdade e rompimento com as normas das instituições aumentou. A busca pelo 

controle do próprio tempo e ritmo de trabalho surge no antagonismo ao trabalho rotineiro com 

horários padronizados e fixos. Esse sentimento é absorvido pelo capitalismo, que, incorporando-

o, (re)cria novas formas, métodos e artifícios que possibilitam a manutenção do controle sobre 

estes trabalhadores. 

Assim, o que sucede/ultrapassa/sobrepõe às sociedades de disciplinas é o que Deleuze 

(1992) denomina, de forma complementar às obras de Foucault, sociedades de controle. O 

exercício do poder feito de uma maneira mais sutil e muito mais fluida, não havendo a exigência 

da necessidade do confinamento de indivíduos para produção de sujeitos nos moldes de interesse. 

Existem, consequentemente, linhas de força capazes de adentrar diferentes espaços e âmbitos da 

vida de uma pessoa e determinar os seus modos, comportamentos e desejos. Nessa transição, o 

indivíduo que antes era identificado por uma assinatura e uma matrícula, passa a ser identificado 

por uma cifra que servirá como senha ora aceita ora não. Não há mais um molde, existe uma 

modulação constante a qual as pessoas buscam incessantemente se adequar (DELEUZE, 1992). 

Para Hardt e Negri (2001), a transição das disciplinas para o controle, e também a 
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mudança no próprio modo de produção capitalista são resultados de uma acumulação de lutas, 

ocorridas nas décadas de 1960 e 1970. Entre as inquietações que motivavam essas lutas estavam 

a recusa ao trabalho repetitivo e às práticas disciplinares do mundo fabril, organizado até então 

sob a rigidez que caracterizava o taylorismo-fordismo. É nesta trama, que envolvia as diversas 

reivindicações do proletariado e um deslocamento do lugar da produção para o próprio tecido 

social, que o capital foi obrigado a se reestruturar e buscar novas formas de comando. 

Um autor mais recente, Richard Sennett (1999), analisa o capitalismo dos finais do século 

XX e suas relações de trabalho a partir da reestruturação da esfera produtiva e das 

reconfigurações ocorridas, investigando desde obras clássicas (como é o caso d’A Riqueza das 

Nações de Adam Smith) até a consolidação do chamado capitalismo flexível1, onde, 

diferentemente das sociedades disciplinares analisadas por Foucault, o poder existe, mas a 

autoridade é invisível. Porém, a ausência desta autoridade visível não extingue ou anula as 

relações de poder entre trabalhadores e capitalistas. O autor vê nessa aparente ausência de 

autoridade, uma absorção do desejo de liberdade pelo capitalismo, posto que “não há uma 

libertação e sim novas formas de controle mais sutis – ficções do trabalho – artifícios a serviço do 

exercício da dominação” (p. 74). 

Mas, como esse controle é exercido com tanta capilaridade, capaz de modular a 

construção de sujeitos na sociedade? 

A formulação de biopolitica, desenvolvida por Foucault (1979), pode nos ajudar a pensar 

a questão. Ao estudar o surgimento da medicina social, o autor a situou na tarefa de disciplinar os 

corpos individuais e coletivos a serviço do fortalecimento do Estado nacional, na sua disputa 

política e econômica com os demais Estados. Dessa forma, ele afirma que foi através do controle 

do corpo, utilizando o aspecto biológico como meio, que a sociedade capitalista buscou se 

afirmar.  

 

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente 
pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. 
Foi no biológico, no somático, no corporal que antes de tudo, investiu a 

                                                 
1Acerca de capitalismo flexível, ver Harvey (2011) 
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sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é 
uma estratégia biopolítica (p.80). 

 

Para Danner (2010), a produção de novos saberes a respeito do corpo biológico utilizados 

a serviço do controle da própria espécie pelo Estado é o que vai definir a existência de uma 

biopolítica. Daí a sociedade de controle ser uma sociedade da biopolítica (MORAES; 

NASCIMENTO, 2002). 

Harvey (2011) identifica a partir dos anos 1970 uma nova fase do capitalismo marcada 

pelo predomínio da lógica financeira, cuja maior expressão é o padrão de acumulação flexível. 

Druck (2006) indica que essa fase possui capilaridades que levam características dos limites 

econômicos para diversos âmbitos da vida, como é o caso da volatilidade, da efemeridade das 

coisas, da fluidez das relações e ação de descartar com facilidade aquilo que não é mais útil, 

inclusive “aqueles” que assim também são vistos, como indivíduos improdutivos.  

No universo laboral esses elementos são incluídos e se refletem na instabilidade, 

necessidade da constante mudança, exigência de rapidez dos processos, a polivalência, dentre 

outros, muito evidentes, como o trabalho em equipe, exercido como instrumento de vigilância e 

controle feito pelos próprios colegas de trabalho, não necessitando da figura de um chefe nos 

moldes fordistas (SENNETT, 1999). 

Druck e Thebaud-Mony (2007), entendem o atual cenário como uma expressiva forma de 

combinação dessas características no âmbito do trabalho, que tem sido chamada de flexibilização, 

sintetizando características subjetivas e objetivas do processo de globalização (no aspecto da 

mundialização do capital), de reestruturação produtiva (de novas formas de retomada da taxa de 

lucro mediante na inserção de inovações na organização do processo produtivo), na vigência de 

políticas neoliberais (novos arranjos e formatos no Estado na perspectiva da indução do capital).  

Neste sentido, assistimos o surgimento de uma nova configuração social na qual os 

vínculos e direitos trabalhistas são flexibilizados. Antunes (2007) indica que existe uma 

desqualificação do trabalho expressa pelo aumento da precariedade e pela perda dos direitos 

sociais adquiridos, especialmente ocasionados pela fragilização das relações de trabalho, no qual 

a terceirização/subcontratação, como uma tendência do mundo do trabalho que cresce 
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vertiginosamente, é utilizada como uma das principais estratégias de acumulação do capital, 

solapando a estabilidade profissional e seus vínculos efetivos e duradouros. 

Nesta tendência contemporânea, Antunes (2007) defende que no processo de 

flexibilização dos vínculos e das relações de trabalho, diluiu-se também a nítida linha de 

separação entre incluídos e excluídos através da absorção de trabalhadores por contratos frágeis, 

enfraquecendo direitos sociais garantidos.  

Dessa forma, a flexibilização do trabalho apresenta um amplo conjunto de elementos que 

nos fazem compreender que características importantes do trabalho que o torna instrumento de 

emancipação do sujeito são perdidas. 

Estes elementos repercutem de forma negativa na vida do trabalhador, especialmente em 

pontos fundamentais relacionados com a segurança, autonomia, função, remuneração, gestão do 

tempo e processo do seu trabalho. 

Estas transformações impactaram o conjunto da classe trabalhadora e dos que vivem-do-

trabalho, com mediações e gradações distintas. No caso dos trabalhadores da saúde não foi 

diferente, quando se consideram os impactos fundamentais no universo laboral, posto que essas 

modificações em direção à acumulação flexível têm repercussão também na produção do cuidado 

e no atendimento à saúde da população (CARNEIRO; MARTINS, 2015). De fato, são distintas 

formas de vínculo empregatício que interferem no modo como cada um vai se relacionar com o 

trabalho, com o espaço que aquela função vai ocupar na sua vida, com os laços que podem ser 

construídos ou não (SENNETT, 1999).  

O processo de conquistas de direitos e construção de um Sistema Único de Saúde (SUS) 

no Brasil, ocorrido durante o período de retomada democrática – em meados da década de 1980 – 

coincide com o avanço do neoliberalismo em escala mundial que, de acordo com Peroni (2008), 

passa a conduzir a redefinição do papel do Estado, diminuindo a sua atuação como executor das 

políticas públicas de corte social. Nesse processo, a aprovação da Constituição Federal (CF) de 

1988 foi certamente uma grande conquista. Nela foram instituídos marcos legais importantes, 

como um sistema que garantiria a universalização da saúde a toda população e o Regime Jurídico 

Único – RJU – um arcabouço jurídico garantidor de proteção social básicas aos trabalhadores do 
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serviço público (CARNEIRO; MARTINS, 2015). 

No entanto, as mudanças em direção à redefinição do papel do Estado ante a necessidade 

de “modernização”, que cristalizou as orientações do Consenso de Washington, caminhavam de 

forma antagônica a essas conquistas com a apresentação de um novo arranjo das 

responsabilidades estatais, agora divididas em serviços exclusivos (justiça, legislação) e não 

exclusivos do Estado (como a saúde educação, que podem então ser compartilhadas e absorvidas 

pelo mercado), expresso nas propostas do Plano Diretor da Reforma Aparelho de Estado 

(PDRAE, 1995) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) pelo governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Ou seja, vive-se o paradoxo da conquista de direitos, com a dificuldade de efetivação 

destes, posto que a agenda política definida pelo governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 

1995-2002, não poderia ser congruente com a universalização de direitos sociais. 

Esse movimento atingiu o universo dos trabalhadores em saúde no Brasil. Pierantoni 

(2002) discute o crescimento do segmento da saúde como um importante pólo de absorção de 

trabalhadores. Um crescimento que foi favorecido pelo uso das formas de terceirização e 

subcontratação, por meio de contratos precarizados de trabalho, como o processo que se deu na 

criação do Programa Saúde da Família (PSF), apresentado como a principal estratégia de 

consolidação da Atenção Primária à Saúde (APS), a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Tendo em vista que a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) propõe o vínculo entre 

profissional e usuário como um dos princípios fundamentais da APS (BRASIL, 2012) e que esta 

tem papel fundamental na reconfiguração do processo de trabalho e o produto dele resultante, o 

cuidado, tendo o território, o trabalho em equipe, e o vínculo como alguns dos pilares de 

sustentação (FRANCO; MERHY, 1999), temos então, uma importante contradição a ser 

analisada. Com efeito, desenha-se um quadro desfavorável aos trabalhadores do ramo, 

considerando que atualmente grande parte da composição da força de trabalho na APS é feita por 

trabalhadores sem vínculos estáveis, com contratos que duram em média quatro anos (KOSTER; 

MACHADO, 2012). 

Refletir sobre as perspectivas para as quais apontam as conquistas sociais sugeridas pela 

Constituição Federal no âmbito da saúde, nos remete a pensar também em como o trabalho vem 

se dando, sob quais modelos de gestão ele vem se desenvolvendo, pois, para além de pensar nas 



17 

 

necessidades de saúde da população, é necessário colocar o trabalhador, agente na produção do 

cuidado, em evidência (CARNEIRO; MARTINS, 2015). 

Por esse ângulo, vemos que a configuração da APS – com a expansão da ESF calcada nos 

mecanismos da flexibilização do trabalho – afeta de forma contundente os profissionais. Muitas 

das características da precarização estão presentes na sua rotina, como o duplo vínculo 

empregatício, os contratos temporários, a competitividade, o controle feito pelo trabalho em equi-

pe, a necessidade de se manter apto a desempenhar diversas funções, dentre outras (SENNETT, 

1999). Diante de um cenário de pouca regulação e fragilização de direitos, esses trabalhadores 

encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade. 

Ao falarmos de flexibilização e precarização do trabalho, é importante frisar que, embora 

exista uma combinação forte entre os dois processos, determinando que parte expressiva dos 

vínculos flexíveis de trabalho sejam precários, não podemos dizer que se tratam de sinônimos. 

Ilona Kóvacs (2013), pesquisadora da Universidade Técnica de Lisboa, faz um bom 

esclarecimento ao explicar que a precariedade do trabalho se relaciona com as condições nas 

quais o trabalho se desenvolve, como um trabalho desinteressante, mal pago, com pouco 

reconhecimento e que vai gerar um sentimento de inutilidade; ao passo que a precariedade do 

emprego está determinada pela ameaça do desemprego, por uma vulnerabilidade econômica e 

restrição de direitos sociais (com base no emprego estável), pouco ou nenhum acesso a formação, 

produzindo grande insegurança. 

Este trabalho justifica-se, com base nos apontamentos ora apresentados, pela necessidade 

da dimensão ético-política e da reflexão crítica sobre os contornos e novas configurações que o 

universo laboral na área de saúde tem exigido, especialmente por meio dos limites que a 

aprovação de contrarreformas pode implicar, cuja inflexão maior tem sido a liberalização da 

terceirização também das atividades fins. Além disso, ainda em aberto no Congresso, está o 

processo de votação da reforma trabalhista e da previdência que, se aprovadas, trarão perdas 

ainda mais significativas dos direitos trabalhistas e sociais garantidos. 

A ênfase na perspectiva bioética tem como relevo fundamental a compreensão deste 

campo de saber próprio para abordar todas as ações humanas que interfiram sobre fenômenos 

vitais, sistematizando as dimensões e os argumentos morais (contrários e a favor) às práticas 
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humanas que afetem a qualidade de vida, para além das condições ambientais (MOTTA; et al., 

2012), em nosso ponto de vista, as questões colocadas pela precarização do trabalho no cenário 

da APS abrangem conflitos bioéticos e como tais, poderão se beneficiar da aplicação das 

ferramentas deste conhecimento como forma de compreender e lidar com eles. Esse ponto 

merece boa reflexão, pois, ainda que a ESF seja vista como uma estratégia pautada em um 

atendimento de qualidade, integral e humanizado, compartilhado e centrado no usuário, os 

aspectos bioéticos da atenção à saúde no âmbito da APS, não figuram claramente como uma 

preocupação nem aos gestores nem tanto aos usuários e trabalhadores – ao menos, não de forma 

explícita (ZOBOLI; FORTES, 2004). 

A dimensão bioética escolhida para a análise do presente problema fundamenta-se nas 

elaborações de Schramm e Kottow (2001), os quais trazem a Bioética da Proteção, constituída 

por ferramentas teóricas e práticas que visam entender, descrever e resolver conflitos de 

interesses entre quem tem os meios que o capacitam para realizar sua vida e quem não os tem, na 

perspectiva de proteger os envolvidos. Reconhecendo que existam desequilíbrios entre 

vulnerados e aqueles que produzem as ações de vulnerabilização, a Bioética da Proteção está 

voltada, principalmente, para os sujeitos e populações vulneradas, carentes de capacidades na 

defesa da manutenção e continuidade de suas vidas (SCHRAMM; KOTTOW, 2001). Fazemos 

esse destaque, justamente pelo resgate feito do princípio da proteção, como intrínseco ao conceito 

primário da Bioética – como guarida, refúgio e proteção – e pela relação direta estabelecida com 

o conceito de Estado Protetor, o qual se responsabiliza pela integridade física e patrimonial dos 

seus cidadãos, fornecendo-lhes condições mínimas de moradia, alimentação, trabalho, saúde. 

Dando cabo a essa compreensão e entendendo os trabalhadores da saúde como sujeitos 

vulnerados na relação trabalhista do contexto do capitalismo tardio, fundamentamos a abordagem 

da Bioética da Proteção, a partir de seus métodos e ferramentas como possível antídoto aos 

problemas colocados na rotina dos profissionais da APS no Brasil.  

Trabalhamos nesse texto, com o conceito de capitalismo tardio trazido por Mandel como a 

configuração que o capitalismo assume no período pós-segunda guerra mundial, especialmente 

ligado à capacidade produtiva e aos fluxos financeiros que são típicos desta fase, posterior ao 

capitalismo monopolista (MANDEL, 1982). 
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Assim, o caminho que traçamos neste estudo foi a organização em três capítulos 

principais. No Capítulo 3, faremos uma abordagem sobre a compreensão das sociedades e como 

o poder se estabelece nelas, a partir das contribuições de Gilles Deleuze e Michel Foucault em 

termos das sociedades de soberania, disciplinares e de controle, de maneira a localizar as 

mudanças que ocorreram no mundo do trabalho e afetaram o trabalhador, com especial destaque 

ao desenvolvimento da precarização do trabalho. A discussão sobre o avanço da precarização no 

Brasil é levantada e localizada no cenário do trabalho em saúde, onde situamos como campo 

principal do estudo, o contexto do trabalho na APS. No Capítulo 4, apresentaremos uma revisão 

de literatura com estratégia de busca definida sobre os principais problemas bioéticos 

identificados na APS; o objetivo traçado foi perceber como a precarização é abordada na 

literatura científica como questão bioética. Em seguida, utilizando linhas de fuga2, fazemos a 

apresentação dos principais problemas decorrentes da precarização na APS, prosseguindo com a 

discussão da Bioética. Por fim, no capítulo 5, descrevemos os principais conflitos vivenciados 

pelos trabalhadores da APS e fundamentamos a defesa da Bioética da Proteção como antídoto no 

enfrentamento destes, utilizando como referencial principal, as contribuições trazidas por 

Schramm e Kottow (2001). 

Pergunta norteadora 

Assim, como questão norteadora, propusemos a seguinte: Como os desafios colocados 

pela precarização do trabalho dos profissionais da Atenção Primária à Saúde podem ser 

abordados em termos bioéticos? 

Objetivo geral 

Analisar os principais problemas da precarização do trabalho na Atenção Primária à Saúde 

na perspectiva da Bioética, com ênfase na caixa de ferramentas da Bioética da Proteção. 

 

Objetivos específicos 

                                                 
2 A proposta de se pensar a linha de fuga como alternativa ao método nas ciências da saúde, encontra-se em 
desenvolvimento por R. Siqueira-Batista, em um ensaio que estará concluído em breve. 
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1 - Analisar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho com produção do processo de 

precarização, relacionando com os conceitos de sociedades de soberania, disciplinares e de 

controle formulados por Gilles Deleuze e Michel Foucault; 

2 - Identificar os principais problemas bioéticos da Atenção Primária à Saúde apontados 

na literatura científica e perceber como a precarização do trabalho é abordada na relação com a 

Bioética; 

3 - Descrever os problemas da precarização do trabalho no âmbito da Atenção Primária à 

Saúde e analisar a Bioética da Proteção como forma de resistência no enfrentamento de tais 

conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SOBRE OS CAMINHOS DESSE ESTUDO 
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Optamos por conduzir esse estudo a partir de dois caminhos. Inicialmente foi feita uma 

revisão de literatura com estratégia de busca definida através das bases de dados incluídas na 

Biblioteca Virtual em Saúde, para, em seguida, utilizarmos como traçador do nosso caminho, 

uma proposta que foge ao convencional método das ciências da saúde, as linhas de fuga. A seguir 

fazemos a descrição de ambos os percursos. 

Revisão bibliográfica com estratégia de busca definida 

Nessa primeira etapa, tivemos como ponto de partida a questão norteadora “Quais 

problemas bioéticos relacionados à Atenção Primária à Saúde (APS), foram apontados, em 

artigos publicados na literatura?”. Para responder a esta pergunta fizemos uma revisão de 

literatura com estratégia de busca definida na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), dando continuidade à busca realizada no estudo “Problemas Bioéticos na Estratégia 

Saúde da Família: reflexões necessárias” (VIDAL; et al., 2014), o qual teve como recorte 

temporal o período entre os anos 1994 (ano de implantação do Programa Saúde da Família-PSF) 

a 2012 (ano da realização da busca). A revisão teve como objetivo específico perceber como, na 

literatura científica, a precarização do trabalho na Atenção Primária à Saúde é abordada na 

relação com a Bioética. 

Como continuidade ao levantamento feito por Vidal e colaboradores (2014), seguimos os 

mesmos passos adotados por estes autores. Inicialmente, selecionamos os descritores na 

plataforma Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Science Health (MeSH) e 

optamos por utilizar os seguintes termos: “Family Health Program”, “Bioethics” e “Primary 

Health Care". Em seguida, duas estratégias de busca foram realizadas, na primeira utilizamos a 

combinação dos termos “Family Health Program” e “Bioethics”, com o uso do conectivo 

“and”, que inclui todas as palavras contidas nos descritores. E na segunda com o mesmo 

conectivo, combinamos os descritores “Bioethics” e "Primary Health Care". 

As obras consideradas para o início da análise levaram em conta os seguintes critérios: 

estarem publicadas como artigos indexados, corresponderem ao período considerado na pesquisa 

(2013 a 2017), estarem disponíveis completamente na web e nas línguas inglês, espanhol e 
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português.  

Ao final da estratégia 1, foram encontradas 26 obras e após aplicados os filtros 

consideramos 12 artigos, sendo 11 deles publicados na base de dados LILACS e 1 na Medline. 

Após realizar a estratégia 2, encontramos 141 obras que com a aplicação dos filtros resultaram 

em 30 artigos divididos em LILACS (20), MEDLINE (9) e BDENF (1) 

Após essa seleção, fizemos a comparação entre as duas buscas excluindo as repetições e 

em seguida, analisamos título e resumo, levando em consideração a seleção daqueles atinentes à 

abordagem das questões bioéticas na APS. Ficamos então, com 16 artigos para analisar, os quais 

compuseram o estudo e foram sistematizados em uma tabela de acordo com título, ano, método e 

principais problemas bioéticos identificados. 

Linhas de Fuga 

Nessa etapa, a concepção tradicional de método não foi utilizada, o caminho traçado aqui 

levou em consideração a peculiaridade de estar atravessando campos de saber heterogêneos, 

porém vizinhos. Havia questões no campo do trabalho em saúde que nos traziam muitas 

inquietações, trazidas de minhas experiências profissionais anteriores. Inquietações relativas ao 

sofrimento e dificuldades que os trabalhadores da saúde enfrentam em suas rotinas diárias e que 

após alguns estudos ao longo da residência de enfermagem em saúde coletiva pude identificar 

como sendo muito vinculadas a precarização do trabalho. Nesse sentido, localizando como 

contexto produtor do processo de precarização do trabalho, a lógica do capitalismo vigente nos 

tempos atuais, pude acessar uma gama de conceitos e autores que desenvolvem estudos sobre o 

mundo do trabalho, sobre o processo de flexibilização, sobre as mudanças do capitalismo, além 

daqueles que fazem a discussão específica no campo da saúde. Ao iniciar a trajetória no mestrado 

de saúde coletiva, passamos a ter contato, através do meu orientador e também de disciplinas e 

colegas de curso com outros autores que ajudavam a clarificar ainda mais esse pano de fundo, 

como a compreensão sobre poder em Michel Foucault e a compreensão sobre sociedades trazidas 

por Gilles Deleuze e pelo próprio Foucault.  

Nesse percurso, outra perspectiva se abriu, a ótica do campo de saber da Bioética. Ao ter 

contato com uma investigação em andamento – coordenada por meus orientadores –, fui levada a 
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compreensão de que as questões que me inquietavam relativas à precarização do trabalho na 

saúde também eram questões bioéticas, no entanto, não sendo abordadas de uma maneira muito 

visível como tais. Assim, iniciamos a combinação desses dois campos de saberes, realizando um 

aprofundamento no conhecimento trazido pela Bioética, buscando identificar nesta as ferramentas 

que pudessem auxiliar no enfrentamento aos dilemas colocados no dia-a-dia do trabalhador. Foi 

nesse mergulho que ficou claro que as contribuições trazidas por Fermin Roland Schramm e 

Miguel Kottow apresentando a Bioética da Proteção encaixavam-se a discussão que eu buscava 

tratar. 

Assim, em suma, o delineamento do caminho que levou a construção final deste estudo se 

deu a partir de uma grande linha de fuga, tendo como entendimento desta como uma linha sempre 

transversal, de tal maneira que “as coisas perdem sua fisionomia, deixando de ser pré-

identificadas por esquemas prontos, e adquirem a consistência de uma vida ou de uma obra” 

(ZOURABICHVILI, 2004). 

Assim, desenvolvemos essa etapa como uma investigação teórica, voltada para a reflexão 

sobre a precarização do trabalho no âmbito da APS que deu origem ao levantamento apresentado 

na segunda parte do capítulo 4 e no capítulo 5. 
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3 A CONTEMPORANEIDADE DO MUNDO DO TRABALHO : questões para 

a saúde 

 

Pretendemos, nesta seção, esclarecer alguns conceitos sobre trabalho e apontar mudanças 

importantes no processo de produção que modificaram as relações laborais na 

contemporaneidade, no âmbito da saúde. Localizamos a discussão a partir da transição de 

sociedades – de acordo com o pensamento de Foucault e de Deleuze: das sociedades de soberania 

e disciplinares às sociedades de controle – para, em seguida, discutirmos de que maneira isso vem 

repercutindo sobre o trabalho, em especial sobre trabalhador da - APS no Brasil, organizada 

prioritariamente através da ESF. 

3.1. Transição das Sociedades: do poder disciplinar às sociedades de controle 

As formas de organização da sociedade e os modos segundo os quais o poder é exercido 

vêm sendo discutidos em diferentes estudos de Foucault (1977; 2003; 2008) e de Deleuze (1992). 

O aprofundamento nos referenciais desses autores nos permite compreender, de maneira mais 

clara, a dinâmica que permeia o poder, governo e as práticas de controle sobre as condutas dos 

indivíduos. 

De fato, podemos afirmar, com base nas obras e autores citados, que a transição dos tipos 

de sociedade pode ser mapeada a partir das sociedades de soberania para as sociedades 

disciplinares e destas para as sociedades de controle, explicitando os modos segundo os quais o 

poder é exercido em seus meandros. Essa mudança pode ser analisada a partir de variados pontos. 

Perceber a sua lógica talvez nos permita um olhar mais nítido sobre a contemporaneidade.  

As sociedades de soberania prevaleceram durante a Idade Média até a Revolução 

Industrial. A forma como o poder era exercido estava muito relacionada com o fato de este estar 

claramente visível, centralizado na corte e no rei. A sua força dependia da sua visibilidade 

(FOUCAULT, 1977). 

Ela se caracterizava pela existência de um poder soberano, personificado em uma figura 

central, no caso o Rei, que detinha um poder autoritário, monárquico, administrativo e absoluto. 
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Para sua manutenção, contava com um arcabouço jurídico que determinava normas, regras, os 

direitos do rei e suas prerrogativas, o que lhe servia como instrumento de justificação do poder 

(FOUCAULT, 1999). 

O soberano detinha o poder total, inclusive sobre a vida e a morte dos seus súditos. Se 

exerce e efetiva com uma expressão máxima que se materializa na violência, que se evidenciava 

na ostentação dos penalizados por terem praticado algum crime ou através do suplício destes 

indivíduos punidos. Trazer à luz a culpabilidade do condenado – o suplício como execução 

pública – era a forma principal de exibição do poder na soberania (FOUCAULT, 1977). 

A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, a burguesia constitui-se como 

classe dominante e a produção industrial torna-se a regra. O corpo humano, mais que em 

qualquer outra configuração histórica, tornou-se essencialmente força produtiva, a ser 

aproveitada ao máximo. Neste contexto, a sociedade passa a determinar um padrão nas diversas 

estruturas sociais às quais as pessoas deveriam se adequar, de maneira que pudessem se mostrar 

úteis e para os objetivos do desenvolvimento da nação. Figuras anedóticas como o “louco”, os 

“boêmios” e os “delinqüentes” são vistas como inúteis por não se adequarem aos moldes 

estabelecidos e devem, portanto, ser excluídas da sociedade (MARTUCCI, 2016). 

Para Deleuze (1992), foi neste período da Revolução Industrial que se deu a transição das 

sociedades de soberania para as sociedades disciplinares, onde Napoleão, imperador francês, teve 

grande expressão na impulsão de uma sociedade à outra. Moraes e Nascimento (2002), por sua 

vez, entendem que as sociedades disciplinares – que “floresceram” do final do século XVII e ao 

longo do século XVIII, com seu auge após a 2ª Guerra Mundial– tiveram como linhas de apoio a 

invenção de um mundo baseado no pensamento iluminista, a introdução do capitalismo fabril e a 

organização e gestão do Estado pela classe burguesa. 

Foi a mudança na forma de exercício do poder que muito determinou nesse processo. O 

poder passa a ser exercido nos diversos espaços de confinamento, nos quais os indivíduos se 

inserem ao longo da vida. Entendendo-se como espaço de confinamento as estruturas fechadas 

com regras e leis estabelecidas, que determinam moldes aos quais o indivíduo se adequa em 

diferentes momentos da vida. De acordo com Deleuze (1992), 
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O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro, cada um 
com suas leis: primeiro a família, depois a escola (‘você não está mais na 
sua família’), depois a caserna (‘você não está mais na escola’), depois a 
fábrica, de vez em quando o hospital, eventualmente a prisão, que é o 
meio de confinamento por excelência. (p. 219) 

 

Estes espaços de confinamento, denominadas de instituições – a saber: família, escola, 

fábrica, quartel, hospital, prisão – constituem-se como dispositivos encarregados de produzir e de 

regular os costumes, hábitos e as práticas produtivas, no objetivo da produção de corpos dóceis e 

socialmente úteis, baseando-se principalmente na vigilância institucional (FOUCAULT, 2002). 

Por dispositivos entende-se:  

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos. 
(p. 244) 

 

A grande diferença entre o poder exercido na sociedade de soberania e nas disciplinares se 

dá no fato do primeiro ocorrer sobre a terra e seus produtos (soberano) e o segundo sobre os 

corpos e o que eles fazem (disciplinar). Ao primeiro são mais relevantes os bens e a riqueza, 

enquanto que para o outro, o tempo e o trabalho. Busca-se numa nova economia, segundo 

Martucci (2016), fazer crescer as forças sujeitadas e fazer crescer a força e a eficácia daquilo que 

as sujeita, ajustando-se perfeitamente aos interesses da sociedade capitalista burguesa de 

produção. Assim, firma-se um novo tipo de poder que “pressupõe muito mais uma trama cerrada 

de coerções materiais do que a existência física de um soberano”. (FOUCAULT, 1999, p.42)  

Mas, já em suas observações das sociedades disciplinares, Foucault – conforme Deleuze 

(1992) – identificava que elas se aproximavam de uma crise. O século XX trouxe a crise das 

disciplinas – “encontramo-nos numa crise generalizada de todos os meios de confinamento, 

prisão, hospital, fábrica, escola, família”. (p. 219)  

Focos de resistência às disciplinas já podiam ser vistos e os indivíduos estavam cada vez 

mais diferentes entre si. A recusa a esse tipo de poder produziu novas subjetividades e novos 
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desejos que se espalharam pelo mundo, colocando as instituições disciplinares em cheque. Havia 

um sentimento que resistia aos padrões do trabalho, à família, à escola, à repressão e à falta de 

liberdade de expressão (MORAES; NASCIMENTO, 2002). 

Esse processo trouxe novas subjetividades e desejos que forçaram uma adequação dos 

mecanismos para o exercício da dominação. A disciplina – antes organizada fundamentalmente 

nos espaços de confinamento das sociedades de soberania – cede lugar às linhas de força que se 

desdobram em formas de controle exercidas ao ar livre. O poder – antes institucionalizado e 

restrito nos espaços e nos tempos circunscritos de influência na vida das pessoas – passa a ser 

exercido de uma maneira mais fluida – e aparentemente “leve” – porém, não menos eficaz 

(DELEUZE, 1992). 

 Deleuze (1992) explica que esse controle acontece através de uma modulação em 

constante mutação, que metaforicamente seria como uma peneira cujas malhas mudam de um 

ponto a outro, exigindo uma adaptação, de acordo com a região da malha para passar pelos 

orifícios. Já não existe apenas um padrão único, um molde, de acordo com determinada 

instituição, para que o indivíduo se adeque e possa gozar dos benefícios de estar de acordo. 

Agora, existe uma necessidade maior de mudanças: já não existe o molde de outrora, o indivíduo 

é constantemente modulado e deve estar aberto a seguir essas modulações 

Assim, o desempenho do bom funcionário ou do bom aluno não é mais apreciado de 

modo pontual – como em uma prova ou em um exame – e sim por uma avaliação permanente e 

contínua (SIQUEIRA-BATISTA; et al., 2013).  

No espaço de trabalho, a base da organização estava fincada na alta produção e na 

vigilância constante no âmbito da fábrica como forma de garantir um processo produtivo intenso. 

Havia o confinamento de todos os operários num único espaço da fábrica que era constantemente 

monitorada pelo patrão, visível a todos, mas em uma relação distante – “um corpo que levava 

suas forças internas a um ponto de equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo 

possível para os salários” (DELEUZE, 1992, p. 2). 

Para Deleuze (1992), com as mudanças no mundo do trabalho, a fábrica é substituída pela 

empresa com processos produtivos organizados de maneira diferente, mais fluida, com linhas de 



28 

 

poder entremeadas, onde o patrão/chefe não está claramente visível como outrora nas fábricas. O 

controle é exercido de uma forma diferente, objetivando absorver aqueles desejos por liberdade, 

controlar o tempo e propor relações aparentemente mais sutis, menos rígidas no âmbito do 

trabalho. A dominação no sentido de orientar e garantir a produção é feita através de incentivo 

com prêmios, desafios, concursos. Assim: 

Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são 
uma modulação, como uma moldagem auto-deformante que mudasse 
continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas malhas 
mudassem de um ponto a outro. Isto se vê claramente na questão dos 
salários: a fábrica era um corpo que levava suas forças internas a um 
ponto de equilíbrio, o mais alto possível para a produção, o mais baixo 
possível para os salários; mas numa sociedade de controle a empresa 
substituiu a fábrica, e a empresa é uma alma, um gás. Sem dúvida a 
fábrica já conhecia o sistema de prêmios, mas a empresa se esforça mais 
profundamente em impor uma modulação para cada salário, num estado 
de perpétua metaestabilidade, que passa por desafios, concursos e 
colóquios extremamente cômicos. (p. 56). 

 

Hardt e Negri (2001) elaboram um profundo exame sobre essas transformações à luz dos 

escritos foucaultianos. Para os autores, deve-se entender a sociedade de controle como aquela na 

qual os mecanismos de controle se tornam cada vez mais inerentes ao corpo social, distribuídos 

não apenas pelos corpos, mas também pelos cérebros dos indivíduos, que passam a interiorizar 

comportamentos de integração e exclusão próprios do poder de comando. 

A captura disso pela subjetividade do trabalhador pode ser exemplificada pela forma 

como as empresas conseguem introduzir os sentimentos de rivalidade e competição como 

processos naturais inerentes à relação, mas que contrapõem os indivíduos entre si e atravessa 

cada um, dividindo-os em si mesmo (DELEUZE, 1992). 

Deleuze (1992) através de uma boa analogia, explica como passamos numa transição de 

sociedades, de uma toupeira a uma serpente. “A velha toupeira monetária é o animal dos meios 

de confinamento, mas a serpente o é das sociedades de controle” (DELEUZE, 1992, p.3). 

Enquanto o homem da sociedade disciplinar estava continuamente em produção de energia, 

aquele da sociedade de controle, funciona em órbita, descontinuamente, um homem ondulatório. 

Essa mudança ocorre porque agora a principal expressão de riqueza da sociedade está no 
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dinheiro, cujo valor é estabelecido por trocas flutuantes, como é o caso das “modulações que 

fazem intervir como cifra uma percentagem de diferentes amostras de moeda” (p. 27), diferente 

do período da sociedade de disciplina quando a média era aferida por um mesmo padrão através 

de moedas cunhadas em ouro. 

Dessa forma, o poder na sociedade de controle é sofisticado e ao mesmo tempo invisível – 

dada à pulverização – operando a contradição do fato de que embora o exercício do poder possa 

estar muito mais eficiente, aos ouvidos dos dominados podem chegar de maneira idílica, 

travestido em expressões como “liberdade”, “saúde”, “qualidade”, “bem-estar”, entre outros. E 

assim, alcançam um domínio profundo sobre o corpo de sujeitos, governando e direcionando seus 

atos, suas escolhas.  é assim que, em nossa sociedade de controle, são produzidos discursos que 

governam, que nos adestram, que disciplinam o nosso corpo, que direcionam as nossas escolhas 

(PANIAGO, 2005). 

Ainda que tenha havido transição entre os três tipos de sociedade, não significa dizer que 

houve uma sobreposição, uma superação entre elas. Encontramos hoje, em diferentes esferas e 

situações, exemplos de que permanecem de forma contemporânea umas às outras. Características 

de códigos civis e fatos ocorridos na atualidade exemplificam essa relação. Há uma forte relação 

entre o poder disciplinar e o soberano, podendo o primeiro surgir já dependente do segundo e de 

suas articulações históricas, ocorrendo através da soberania, o exercício da disciplina 

(AGAMBEN, 2007). 

3.2 Transformações produtivas no mundo do trabalho 

Partimos da discussão inicial sobre a transição dos tipos de sociedades e indicamos nas 

páginas anteriores alguns comentários sobre a “captura” do corpo e da subjetividade dos 

trabalhadores para o processo de acumulação do capital e produção de mercadorias. Cumpre 

agora destacar, por imperativos dos objetivos da dissertação, algumas transformações importantes 

que ocorreram no universo laboral em meados da segunda metade do século XX. Não poderemos 

fazer uma discussão de grande envergadura, mas sinalizaremos alguns aspectos importantes 

destas mudanças, sem aprofundar polêmicas conceituais.  

Assim, é importante sinalizar que após a crise econômica que determinou o fim do 
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“período de ouro do capitalismo”, conforme a formulação de Hobsbawm (1995), surge uma 

forma distinta de acumulação do capital, que deu origem ao que se chama de padrão de 

acumulação flexível – também denominado de Toyotismo –, que, para Harvey (2011), intentou 

superar o padrão de acumulação taylorista/fordista. A compreensão dessa dinâmica é central para 

entendermos a atual configuração social, econômica e política das sociedades inscritas no 

capitalismo tardio, seguindo a formulação de Mandel (1982). 

A produção taylorista/fordista, típica do capitalismo industrial que predomina até o início 

dos anos 1970, no contexto das sociedades disciplinares, pode ser melhor caracterizada por uma 

lógica da reprodução e da repetição. Nesse contexto, o saber cognitivo não era o mais valorizado, 

era um processo produtivo restrito ao chão da fábrica, apoiado no trabalho repetitivo e na 

reprodução de mercadorias padronizadas em grandes quantidades (CORSANI, 2003). 

O fordismo operou para além da gestão do trabalho e tornou-se um modo de regulação 

social cujas características podem ser sintetizadas como: (i) produção em massa para o consumo 

em massa; (ii) estabilidade e proteção nas relações de trabalho; (iii) convenções coletivas que, por 

meio dos sindicatos, constituíram o pacto social entre o trabalho e o capital consagrado no 

chamado Welfare State (Estado de Bem Estar Social); (iv) subcontratações de empresas para 

tarefas especializadas; (v) controle da moeda pelo Banco Central e participação importante do 

Estado na regulação econômica (HARVEY, 2011). 

Desta forma, segundo Harvey (2011):  

O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o 
fordismo do taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de 
que a produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema 
de reprodução do trabalho, uma nova política de controle e gerência do 
trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo 
tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista. 
(p.169) 

 

O modelo de acumulação flexível/toyotismo é forjado na busca pela retomada das taxas 

de juros, diante da crise econômica que se tornou incontrolável a partir dos anos 1970, que gerou 

estagnação econômica e inflação (HARVEY, 2011). 



31 

 

O objetivo de retomar as taxas do período anterior à crise, ensejaram transformações 

profundas na esfera produtiva, reorganizando o universo laboral. A revolução tecnológica 

globalizada, também denominada de terceira revolução industrial, contribuiu com a 

transformação do sistema de produção do capital, levando, inclusive, a uma redefinição da 

concepção de Estado-Nação nas últimas décadas do século XX e início do século XXI. 

A crise dos anos 1970 determinou profundas mudanças no campo econômico, 

sociocultural, ético, político e ideológico. Ao contrário da rigidez do fordismo (apontada como 

um dos fatores da crise), esta etapa do capitalismo caracteriza-se pela flexibilidade da gestão do 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e da maneira de se consumir (a produção em 

massa desloca-se para a produção sob demanda). Surgem setores de produção absolutamente 

novos, onde a acumulação flexível provoca padrões de desenvolvimento desigual entre setores e 

entre regiões geográficas. Aparecem complexos industriais novos em regiões que antes eram (e 

continuam sendo) subdesenvolvidas (HARVEY, 2011). 

Com efeito, segundo Harvey (2011), devemos entender a acumulação flexível e o 

neoliberalismo como ofensivas da classe dominante para restabelecer as taxas de lucro que 

procuram reestruturar a extração da mais-valia.  

Entendemos que a reprodução simples e ampliada do capital e o próprio ciclo de rotação 

do capital (produção e circulação da mercadoria) estão intrinsecamente ligadas à produção da 

mais-valia definida por Marx (2006), posto que o autor entende, tal qual economistas liberais 

como Adam Smith e David Ricardo, que o valor da mercadoria é determinado pela quantidade de 

trabalho socialmente necessário para a sua produção. Assim, é imperativo reduzir o valor da força 

de trabalho e estabelecer estratégias para aumentar a produtividade laboral – diminuição da 

porosidade do trabalho.  

O núcleo dessa discussão envolve o entendimento sobre a mais-valia absoluta e relativa. A 

mais-valia absoluta relaciona-se com o aumento da produtividade do trabalho, via intensificação 

da jornada ou outras estratégias. Por outro lado, a mais-valia relativa ocorre mediante a 

introdução de mudanças de ordem tecnológica e organizacional no processo de produção da 

mercadoria, aprofundando, respectivamente, a subsunção formal e real do trabalho ao capital. 

Este último mecanismo foi acionado pelo capitalismo como uma das principais estratégias para 
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retomada do crescimento econômico e para operar as transformações necessárias na composição 

orgânica do capitalismo.  

É com base na concepção de mais-valia relativa que se reestruturam diversas cadeias 

produtivas, tendo em vista, a retomada da taxa de lucros no período imediatamente posterior aos 

anos 1970. Assim:  

Apoiar-se nessa estratégia enfatiza a importância de forças de trabalho 
altamente preparadas, capazes de compreender, implementar e administrar 
os padrões novos, mas muito mais flexíveis, de inovação tecnológica e 
orientação do mercado. Surge então um estrato altamente privilegiado e 
até certo ponto poderoso da força de trabalho, à medida que o capitalismo 
depende cada vez mais da mobilização de forças de trabalho intelectual 
como veículo para mais acumulação. (HARVEY, 2011, p. 174-175) 

 

Com o colapso do modelo taylorista-fordista, aquele tipo de trabalhador das fábricas e 

indústrias – perfeitamente adaptado à lógica das disciplinas, conforme Deleuze (1992) – de 

trabalho manual, detentor de estabilidade e altamente especializado, reduz-se drasticamente. O 

processo de reestruturação produtiva ensejou um novo modelo de organização do trabalho 

desenvolvido inicialmente nas fábricas da Toyota, no Japão, e que posteriormente generalizou-se 

em escala planetária, cujas principais consequências foram a tendência à desregulamentação do 

trabalho, desemprego estrutural, subcontratações e crescimento do setor informal da economia. 

Desta forma, “o mundo do trabalho atual tem recusado os trabalhadores herdeiros da ‘cultura 

fordista’, fortemente especializados, que são substituídos pelo trabalhador polivalente e 

multifuncional da era toyotista” (ANTUNES, 2004, p.339). 

Conforme Antunes (1998) salienta, o toyotismo foi a deflagração de vastas 

transformações no processo produtivo, operadas pelo capitalismo e que tinham como referência a 

produção especializada (dita flexível), direcionada para o consumo sob demanda, que alterou as 

formas de gestão do trabalho, opondo-se frontalmente à rigidez do fordismo e exigindo um novo 

perfil de trabalhador, agora multifuncional e polivalente, determinando que a tendência de 

precarização estrutural do trabalho se tornasse hegemônica, implicando em desemprego e 

vínculos mais frágeis. O toyotismo, também denominado por alguns autores como acumulação 

flexível consiste:  
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A acumulação flexível [...] é marcada por um confronto direto com a 
rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de 
trabalho, novos mercados de trabalho, dos produtos e padrões. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 
comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve 
rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual, tanto entre 
setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 
movimento no emprego do chamado “setor de serviços”, bem como 
conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 
subdesenvolvidas (tais como, a Terceira Itália, Flandes, vários vales e 
gargantas de silício, para não falar da vasta profusão de atividades dos 
países recém-industrializados). (HARVEY, 2011, p.77) 

 

Esse tipo de trabalho precarizado atingiu tanto a classe trabalhadora de países como EUA, 

Alemanha e Japão – que antes tinham esses postos preenchidos por imigrantes e hoje passam a 

ser ocupados por trabalhadores atingidos pelo declínio do Welfare State ou pelo desemprego 

estrutural, trabalhadores remanescentes da era fordista/taylorista cujas funções foram extintas –, 

quanto países da América Latina (Brasil, México, Argentina), atingidos de maneira diferenciada, 

que, depois de uma enorme expansão de seu proletariado industrial nas décadas anteriores, 

passaram a presenciar significativos processos de desindustrialização, tendo como resultante a 

expansão do trabalho precarizado, parcial, temporário, terceirizado, informalizado, entre outros, 

além de enormes níveis de desemprego, de trabalhadores (as) desempregados (as) (ANTUNES, 

2004, p. 337). 

 

3.3 Reestruturação produtiva, flexibilização e precarização do trabalho 

A centralidade que o trabalho ocupa na vida em sociedade, foi e ainda é pauta de intensos 

debates. Dejours (1993), ao iniciar um dos seus textos com a frase “O que você faz da vida?” 

exemplificou como o trabalho na sociedade atual é tido como parte fundamental de nossa 

subjetividade, como fator essencial de equilíbrio e desenvolvimento pessoal. 

Mas, para iniciar parte da discussão acerca das mudanças que vêm ocorrendo no mundo 

do trabalho, consideramos importante trazer a compreensão do que ele vem a ser. Para tanto, 
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optamos pelo conceito de Marx (2006), que define o trabalho como o processo pelo qual o 

homem transforma a natureza e dialeticamente transforma a si mesmo, com dimensão teleológica 

e orientada para uma finalidade. 

No processo de produção capitalista, o produto resultante do trabalho adquire valores 

distintos, como é o caso dos valores de uso e valores de troca (MARX, 2006). A partir do 

domínio sobre a variação destes valores, da relação contratual de compra e venda do trabalho 

daqueles que não possuem os meios de produção, o capitalismo acumula e produz o lucro. Nessa 

dinâmica, o trabalho assume diferentes conformações para o trabalhador, podendo ele estar ou 

não envolvido com o sentido de sua atividade, isto é, aquele produto ser verdadeiramente útil 

para si ou não. Este movimento será sempre dialético, na medida em que a ação desenvolvida 

pelo trabalhador tem significado e utilidade pra ele, o trabalho se configura como um processo de 

emancipação do sujeito; no entanto, quando não ocorre dessa forma, o trabalhador estará 

alienado3 do sentido daquela atividade.  

Em tempos atuais, o trabalho tem se aproximado, cada vez mais, da alienação do homem 

do que da livre criação. “O trabalho deixou de ser parte da vida para se tornar um meio de prover 

a vida” (ANTUNES, 2002, p.21). Existe uma desconsideração das experiências e saberes do 

trabalhador em prol de uma valorização do dinheiro, produtividade e desenvolvimento 

econômico. Entretanto, é importante salientar que a vida cotidiana não se mostra meramente 

como o espaço por excelência da vida alienada, mas, ao contrário, como um campo de disputa 

entre a alienação e a desalienação face à construção de outro modelo sócio-econômico. O 

trabalho é um elemento vivo, em permanente medição de forças, gerando conflitos e oposições ao 

outro pólo formador da unidade, que é a relação e o processo social capitalista (ANTUNES, 

2004). 

O modo de produção capitalista, desde sua origem, buscou se organizar de tal forma que o 

trabalhador fosse cada vez mais envolvido naquele processo de produção, para produzir mais e 

gerar mais lucro (HARVEY, 2011). A principal forma de envolvimento ocorreu, desde o 

princípio, através da tentativa de captura da subjetividade do trabalhador à lógica que organiza e 

                                                 
3 Para Marx (2006), uma das dimensões da alienação, entendida como separação, é o próprio estranhamento do 
trabalhador em relação à mercadoria, produto do seu trabalho, especialmente quando da subsunção real do trabalho 
ao capital, alienando-se dialeticamente de si mesmo – autoalienação. 
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move o capitalismo.  

Para Antunes (2004), no percurso das transformações ocorridas no universo do trabalho – 

mais especificamente, no modo de produção deste – o que mudou foi a forma como a 

subjetividade estava implicada na reprodução do capital. No período fordista/taylorista, a captura 

da subjetividade do sujeito ainda não ocorria de maneira tão intensa, havia uma chamada 

“racionalidade inconclusa”, assim denominada pela incapacidade do modelo de absorver o 

elemento psíquico do comportamento do trabalhador. Diferentemente do regime toyotista, no 

qual este é o núcleo da estratégia, capturar de modo integral a dimensão subjetiva do trabalhador, 

desenvolvida por meio dos mecanismos e técnicas de comprometimento operário (ANTUNES, 

2004).  

Esse envolvimento do trabalhador induz, equivocadamente, a maior participação do 

operário nas discussões e no planejamento dos projetos. Começa a emergir a lógica da empresa, 

em detrimento do modus operandi da fábrica (DELEUZE, 1992). Contudo, apesar disso, a 

dimensão do que se produz e para quem se produz está afastada do conhecimento daquele 

trabalhador, ou seja, há uma linha de continuidade da alienação presente, acontecendo em 

paralelo com a captura da subjetividade, um trabalhador que se envolve com os projetos e ideal 

da empresa – não mais um corpo, como a fábrica, mas uma alma, um gás, como ensinado por 

Deleuze (1992)4 – mas desconhece o sentido final do seu labor.  

Antunes e Alves (2004) escrevem sobre a absorção da dimensão subjetiva do trabalhador: 

Se o fordismo expropriou e transferiu o savoir-faire do operário para a esfera da 
gerência científica, para os níveis de elaboração, o toyotismo tende a re-transferi-
lo para a força de trabalho, mas o faz visando apropriar-se crescentemente da sua 
dimensão intelectual, das suas capacidades cognitivas, procurando envolver mais 
forte e intensamente a subjetividade operária. Os trabalhos em equipes, os 
círculos de controle, as sugestões oriundas do chão da fábrica, são recolhidos e 
apropriados pelo capital. Suas ideias são absorvidas pelas empresas, após uma 
análise e comprovação de sua exequibilidade e vantagem (lucrativa) para o 
capital. (p. 346) 

 

Essas mudanças ocorreram numa composição de fenômenos no campo econômico e 

                                                 
4   Como bem caracterizado por Deleuze (1992), a fabrica pode ser comparada ao corpo que conduz suas forças 
internas em direção ao equilíbrio, o mais alto possível para a produção e o mais baixo possível para os salários. 
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político, combinadas a uma fragilidade de regulação do mercado de trabalho (HARVEY, 2011). 

Adentra-se no capitalismo uma fase de mundialização do capital, que no âmbito laboral 

vem sendo marcada pelo desemprego estrutural, pela precarização das condições de trabalho, 

combinada a um constrangimento da liberdade do fazer, do afloramento de uma subjetividade que 

seja do próprio trabalhador, uma subjetividade que oriente o seu labor de acordo com concepções 

próprias. Nesse contexto, autores como Martins e Molinaro (2013), Araújo (2006) e Druck e 

Thebaud-Mony (2007) discutem a reestruturação produtiva como uma racionalidade econômica 

que interfere diretamente na organização e consequentemente no sentido do trabalho. 

Entre os variados fenômenos, damos destaque nesse estudo, à Flexibilização do Trabalho, 

definida por Druck e Thébaud-Mony (2007, p. 26) como uma “conjugação objetiva e subjetiva da 

globalização, reestruturação produtiva e políticas neoliberais”. 

Podemos apontar como sintomas desse processo, numa dimensão internacional, a perda 

da estabilidade no emprego, a redução do seguro desemprego, a flexibilidade salarial e da jornada 

de trabalho, a desvalorização do poder de compra do salário mínimo, a flexibilização das 

estruturas ocupacionais na negociação coletiva e a redução do poder da esfera pública sobre o 

processo de alocação do trabalho pelas empresas (DEDDECA, 2013). Ricardo Antunes (2004) 

trabalha essa discussão como novas morfologias do trabalho que vão determinar a criação de 

novos tipos de vínculo de trabalho, a relativização de direitos trabalhistas, na flexibilização do 

tempo de trabalho, dentre outros. 

Nesse contexto, é verdadeiro também que algumas tendências que existiam no modelo de 

regulação anterior foram intensificadas, posto que até então ocupavam um lugar periférico e 

secundário e agora vem sendo utilizada como uma das principais formas de aplicar a 

flexibilização: trata-se da terceirização, a qual passa a ocupar – dentro do capitalismo flexível – 

um lugar central tornando-se um fenômeno em nível mundial. Isso acontece porque as práticas de 

terceirização e subcontratação, conforme analisam Druck e Thébaud-Mony (2007, p.28): 

[...] viabiliza um grau de liberdade do capital para gerir a dominar a força 
de trabalho quase sem limites [...]. Tal prática encontra respaldo em vários 
mecanismos limitadores da regulação do mercado de trabalho, a exemplo 
das recentes mudanças da legislação trabalhista, cuja flexibilização ocorre 
no sentido de restringir o papel do Estado e fortalecer a liberdade de ação 
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empresarial. (Ibidem, p. 28). 

 

Dentre todos os aspectos negativos referentes à flexibilização – como a diversidade 

acentuada de formas contratuais, a perda da memória institucional, os conflitos internos entre os 

trabalhadores de vínculos diferentes em uma mesma instituição e o enfraquecimento das 

cooperações – o principal e mais grave refere-se à precarização do trabalho (DRUCK; 

THEBAUD-MONY, 2007). 

Antunes (2007) cita como formas de trabalho precário, a terceirização, a subcontratação, o 

trabalho temporário, por tarefas, concluindo que todas estas formas acabam por “fragmentar os 

coletivos de trabalhadores e jogá-los em condições precárias de trabalho, saúde e emprego, 

instituindo estatutos diferentes e criando um manto de invisibilidade sobre esses trabalhadores” 

(Ibidem, p.17). 

Em um ambiente como esse, os mecanismos utilizados pelas grandes empresas para a 

conquista de seus profissionais relacionam-se com a lógica meritocrática de incentivos com 

prêmios, bônus por produtividade, formas que fazem o trabalhador persistir para obtenção do 

mérito e coloca a competitividade no ambiente de trabalho como algo natural e positiva para 

dinamização do processo. 

Múltiplas formas de fetichizações e reificações poluem e permeiam o mundo do trabalho, 

com repercussões enormes na vida fora do trabalho, na esfera da reprodução societal, na qual o 

consumo de mercadorias, materiais ou imateriais, também está em enorme medida estruturado 

pelo capital (ANTUNES, 2004). O imperativo da necessidade de formação constante que atinge 

setores mais intelectualizados da classe trabalhadora, é um exemplo dessa fetichização. Uma 

obrigação absorvida pelo trabalhador como de sua responsabilidade adequar-se ao que vem sendo 

chamado de empregabilidade, fazendo com que mesmo nos momentos vagos (fora do trabalho), 

o trabalhador preencha seu tempo com cursos, especializações, entre outros. Como muito bem 

chamou a atenção Deleuze (1992, p.2), ao afirmar que “assim como a empresa substitui a fábrica, 

a formação permanente tende a substituir a escola, e o controle contínuo substitui o exame”. 
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3.4 O estado brasileiro e a flexibilização do trabalho no Brasil 

Uma nova dinâmica na orientação política do Estado Brasileiro se iniciou a partir de 

1990, uma orientação sustentada no modelo neoliberal. O entendimento do que vem a ser o 

neoliberalismo e do processo de mundialização do capital é fundamental para essa discussão. É 

preciso compreendê-lo como complexo processo de construção hegemônica que ganha força 

quando se configura na alternativa à grave crise iniciada no final dos anos 1960 e manifestada 

claramente já nos anos 1970 na maioria das sociedades capitalistas. 

O conjunto de determinações consensuais criadas pelos principais organismos 

multilaterais, a partir do final dos anos 1980, no conhecido Consenso de Washington, foi o que 

norteou as reformas aplicadas em diferentes países, sendo que o tempo necessário para o processo 

de implantação dessa mudança variou entre os países, estendendo-se no Brasil até por volta no 

ano de 1995 (LAMARCA, 2009). 

As condicionalidades para a consecução do ajuste estrutural às economias endividadas do 

Terceiro Mundo variavam entre exigências vinculadas aos projetos específicos em negociação 

com o Banco Mundial e outras referentes aos programas de ajuste estrutural, podendo até mesmo 

atingir as políticas internas dos países e provocar mudanças na sua legislação. Uma parte das 

reformas – que envolve essencialmente o aprofundamento das políticas de abertura comercial, 

desregulamentação e privatização iniciadas nos anos 1980 – ocorre na segunda metade da década 

de 1990. Tais reformas são pautadas pelas recomendações de flexibilização do mercado de 

trabalho e de alteração da legislação trabalhista e previdenciária (ANTUNES, 2000). 

No Brasil, em meados da década de 1990, o governo propôs uma reforma do aparelho do 

Estado orientada nos marcos do gerencialismo e do ajuste fiscal, componentes chave da agenda 

de reformas para a América Latina (LAMARCA, 2009). São propostos novos desenhos 

institucionais de políticas, por meio de um modelo que propunha alterações nas relações de 

trabalho no setor público, tendo como referência a dita eficiência e eficácia do setor privado 

(LEHER, 2005). 

Em suma, a ideia geral do PDRAE era reduzir o papel do Estado, ficando este apenas com 

uma função reguladora, delegando as funções sociais, incluindo aí, os setores da educação, saúde, 
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cultura, às denominadas organizações sociais (OS), criadas pela Lei 9.637, de Maio de 1998. 

Dentre as mudanças propostas destaca-se a quebra do Regime Jurídico Único e uma grande 

abertura a prática da terceirização. Esse conjunto forma a estrutura que permite uma grande 

expansão do processo de terceirização no país, afetando fortemente os trabalhadores 

(LAMARCA, 2013).  

Como objetivos principais, constam a flexibilização da estabilidade no serviço público, a 

permissão de regimes jurídicos diferenciados e a definição de tetos para a remuneração dos 

servidores ativos e inativos (TEIXEIRA; MARTINS; SILVA, 2008). A partir desta fase, no 

período FHC (1995-2002), a terceirização assume lugar especial nas políticas de governo e no 

cenário econômico do país. Através da contra-reforma, a pretensão do Governo era focar no que 

denominava de núcleo estratégico que seria o norteador e normatizador de políticas públicas e as 

demais atividades ficariam divididas entre três outros setores (MARTINS, 2012). Assim, o 

modelo institucional proposto pelo governo federal para o Estado ficaria dividido em quatro 

setores: o Núcleo Estratégico, o setor de Atividades Exclusivas, o de Atividades Não-Exclusivas e 

o de Produção de Bens e Serviços para o Mercado (LAMARCA, 2009). 

A criação das Organizações Sociais ocorreu também nesse momento, sendo colocadas no 

setor de serviços não-exclusivos do Estado, o qual, através da publicização, tinha como fim 

administrar atividades que não necessitariam da regulação direta e exclusiva do Estado. Nesse 

bojo, estavam incluídas as áreas da saúde e educação (TEIXEIRA; MARTINS; SILVA, 2008). 

Junto à proposta de Reforma Administrativa, foi apresentada também, a Emenda 

Constitucional nº 19/98 – EC 19 – que ficou conhecida como Emenda da Reforma. Esta emenda 

veio dispor, entre outros assuntos, sobre os princípios e normas da Administração Pública, sobre 

servidores e controle de despesas e finanças públicas. Sobre ela, Lamarca (2009) destaca como 

pontos de maior impacto, os seguintes:  

 

a) Quebra do Regime Jurídico Único, possibilitando a escolha do regime 
da CLT e não apenas estatutário, proporcionando a flexibilização da 
contratação de pessoal nas diferentes instâncias do poder público;  
b) Estabilidade apenas aos servidores que ingressaram por meio de 
concurso público;  
c) Fim da isonomia de remunerações, possibilitando a criação de 
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gratificações e tabelas de vencimentos diferenciados;  
d) Contratos de gestão, garantindo maior autonomia gerencial entre 
administradores e poder público; 
e) Criação de fundações governamentais de direito privado, mediante 
autorização do legislativo. (p.58) 

 

Assim, a EC-19 flexibilizou a administração pública pouco depois da criação das OS, 
possibilitando o desenvolvimento de novos arranjos organizacionais na prestação de serviços 
sociais, fora dos limites da administração pública direta. Além de permitir às instituições públicas 
contratar trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a quebra do 
Regime Jurídico Único - RJU (LAMARCA, 2009). 

A Reforma Administrativa trouxe ainda outro componente importante, as novas regras 

para a estabilidade fiscal. Sendo uma delas, a promulgação da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): 

[…] que estabeleceu normas e parâmetros de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, e limites de gastos com pessoal 
diante das receitas líquidas de cada ente federativo (União, estados e 
municípios). (LAMARCA, 2009, p.58). 

 

Esse limite de gastos é estabelecido ao mesmo tempo em que se estabelece que a 

contratação de profissionais pela via da terceirização não serão contabilizados dentro da pasta de 

gastos com pessoal. Estas serão nomeadas como “Outras Despesas de Pessoal”, permitindo 

assim, aos gestores municipais utilizarem a via terceirizada para preencher o quadro profissional 

para diferentes setores do serviço público, inaugurando uma tendência nas formas de contratação 

que se mantém crescentes até hoje. 

Já no Governo Lula (2003-2010), a política para administração do Estado foi apresentada 

em um documento divulgado como “Gestão Pública para um Brasil de Todos” (BRASIL, 2003). 

Esse plano tinha por base uma Revitalização do Estado, como promotor do desenvolvimento e da 

redução de desigualdades. Um dos principais eixos do documento tinha como premissa que o 

precisava diminuir o seu déficit institucional, reduzir gastos e para isso precisava ocorrer uma 

otimização administrativa. Assim, apresentou algumas propostas como “diminuição dos 

processos de trabalho, adoção de regras mais flexíveis, inovações gerenciais e de parâmetros de 
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desempenho, ajustamento dos quadros de funcionários (reconfiguração de carreiras e cargos), 

capacitação continuada, transparência e responsabilização das ações” (TEIXEIRA; MARTINS; 

SILVA, 2008, p.94). 

Para alcançar os objetivos propostos no plano houve a necessidade de se rever as formas 

jurídico-institucionais da administração pública, que apontaram para chegando, então, a criação 

de novos modelos jurídicos, como as Fundações Estatais de Direito Privado (FEDP) na área da 

saúde, entidades que contavam com maior autonomia, principalmente orçamentário-financeira, 

de compras, contratos e recursos humanos. 

Nessa relação intermediada por entidades como as FEDP, há uma facilitação na gestão do 

trabalho através de formas flexíveis para contratação que se sustentam no fato de não existir 

relação direta no repasse de recursos federais, assim não havendo necessidade de estarem 

submetidos à Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma flexibilidade que produz vínculos de trabalho 

precarizados (TEIXEIRA; MARTINS; SILVA, 2008). 

Atualmente, como resultado deste processo, a enorme carência profissional na área da 

saúde foi coberta, em grande parte, por uma diversidade de vínculos via contratos flexíveis 

temporários (KOSTER; MACHADO, 2012). 

No contexto de um país com um debilitado Estado de bem estar social, marcado por 

carências sociais e uma precária regulamentação do mercado de trabalho, este fenômeno acontece 

de maneira ainda mais severa, tendo em vista que o país já contava com uma grande parcela da 

população trabalhando em condições inadequadas, com relações de trabalho frágeis, além de uma 

grande parte excluída do mercado de trabalho e marginalizada, em especial a população menos 

escolarizada (MARTINS; MOLINARO, 2013). 

3.5 O trabalho em saúde e a precarização 

Existe uma tendência de crescimento no mercado do trabalho em saúde que contraria as 

outras áreas. As inovações tecnológicas que, em geral, diminuem a demanda quantitativa de 

trabalhadores, possuem a tendência de incorporação de mais trabalhadores a cada inovação na 

área de saúde. Assim, nos últimos anos, o mercado de trabalho em saúde absorveu uma 

quantidade significativa de profissionais no país (PIERANTONI, 2002). No entanto, esse 
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crescimento se deu conjuntamente ao aumento de contratação de trabalhadores através dos 

mecanismos flexíveis de vinculação, tais como, contratos temporários; trabalhadores contratados 

para realizar atividades especiais (plantonistas em hospitais, por exemplo); flexibilização na 

contratação de agentes comunitários de saúde e outros profissionais da equipe de saúde da família 

pelo governo brasileiro; e o trabalho temporário previsto no Programa de Interiorização do 

Trabalho em Saúde. Vínculos sem as garantias trabalhistas de que gozam os demais trabalhadores 

regidos pelo Regime Jurídico Único (PIRES, 2009).  

Uma relação que merece destaque está entre a descentralização da saúde com a 

precarização do trabalho, levantada por Koster e Machado (2012) em estudo feito em 2012, onde 

afirmam que 

Os municípios encontram-se na situação mais perigosa, por serem os 
maiores gestores da força de trabalho do SUS, e possuírem fatores 
limitantes como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a indisponibilidade de 
trabalhadores especialmente nas regiões mais isoladas, a falta de estrutura 
para a gestão do trabalho (qualificação, recursos humanos, físicos e 
financeiros), a dependência de recursos financeiros federais e estaduais. 
(p. 60) 

 

De fato, após este processo, os Estados e principalmente os municípios passaram a ser os 

principais gestores da força de trabalho, sendo demandados à aquisição de grande quantitativo de 

profissionais, devido à adesão aos vários programas criados pelo ministério, como o Programa 

Saúde da Família (PSF), o qual se tornou estratégia – Estratégia Saúde da Família (ESF) 

(SOUZA, 2011).  

Entre os estudos analisados, Souza (2011) aponta um monitoramento feito pelo 

Departamento de Atenção Básica (DAB), do Ministério da Saúde, que acompanhou a 

implementação e funcionamento das equipes de saúde da família no ano de 2002 e 2008. Neste 

estudo, foi identificado que cerca de 20 a 30% de todos os trabalhadores da Saúde da Família 

eram de vínculos precários de trabalho (SOUZA, 2011).  

Esses fatores, também apontados por Martins e Molinaro (2013), aliados à demanda por 

serviços de saúde e a necessidade de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) pelos 

gestores, favoreceu a propagação dos vínculos de trabalho irregulares, gerando desigualdades, 
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conflitos e precarização do ponto de vista dos direitos sociais. Nesse domínio, os modos de 

gestão do trabalho no setor saúde têm enfrentado grandes desafios ao longo do processo de 

implantação do SUS, principalmente em relação à necessidade de fixação dos profissionais nos 

serviços públicos. Em muitos diagnósticos sobre a saúde, são apontados, por um lado, a falta de 

agilidade, principalmente no gerenciamento do trabalho.  

Nessas formas atualmente vigentes de gestão dos serviços de saúde, vemos uma série de 

elementos característicos da flexibilização do trabalho, como a flexibilização do tempo de 

trabalho, a necessidade de um trabalhador estar apto a desempenhar diversas funções, o duplo 

vínculo empregatício, a competitividade, o trabalho em equipe, a efemeridade e rotatividade 

resultantes na falta de vínculos duráveis, em decorrência principalmente dos contratos de trabalho 

que duram em média quatro anos. 

3.6. Atenção primária à saúde: trabalho e precarização 

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem sido apresentada, internacionalmente, como uma 

estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, 

contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando 

ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades.  

No Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma Sanitária, levando o SUS a adotar a 

designação Atenção Básica à Saúde (ABS)5 para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, 

a partir de um sistema universal e integrado de atenção à saúde. De acordo com a Política 

Nacional de Atenção Básica – PNAB (BRASIL, 2012), a APS é definida como: 

 
[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral 
que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É 
desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas 
a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

                                                 
5 No presente texto, contudo, adotaremos a nomenclatura Atenção Primária à Saúde, utilizada internacionalmente. 
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responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado 
complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, 
observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo 
ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser 
acolhidas. É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e 
capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial 
dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da 
Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, 
da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da 
integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social. Considera o sujeito em sua 
singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção 
integral. (BRASIL, 2012, p. 19-21) 

 
 

A ideia de APS foi utilizada como forma de organização dos sistemas de saúde pela 

primeira vez no chamado Relatório Dawnson, em 1920. Esse documento do governo inglês 

procurou, de um lado, contrapor-se ao modelo flexneriano americano de cunho curativo, fundado 

no reducionismo biológico e na atenção individual, e por outro, constituir-se numa referência 

para a organização do modelo de atenção inglês, que começava a preocupar as autoridades 

daquele país, devido ao elevado custo, à crescente complexidade da atenção médica e à baixa 

resolutividade. Em um trecho extraído do relatório, podemos observar facilmente semelhanças 

entre a proposta apresentada na época e o atual modelo de organização da APS que temos no 

Brasil: 

Os serviços domiciliares de um dado distrito devem estar baseados num 
Centro de Saúde Primária – uma instituição equipada para serviços de 
medicina curativa e preventiva para ser conduzida por clínicos gerais 
daquele distrito, em conjunto com um serviço de enfermagem eficiente e 
com o apoio de consultores e especialistas visitantes. Os Centros de Saúde 
Primários variam em seu tamanho e complexidade de acordo com as 
necessidades locais, e com sua localização na cidade ou no país. Mas, a 
maior parte deles são formados por clínicos gerais dos seus distritos, bem 
como os pacientes pertencem aos serviços chefiados por médicos de sua 
própria região. (Ministry of Health, 1920, tradução do autor). 

 

Muitos países e organismos internacionais, como o Banco Mundial, adotaram a APS 

numa perspectiva focalizada, entendendo a os cuidados primários como um conjunto de ações de 

saúde de baixa complexidade, dedicados às populações de baixa renda, no sentindo de minimizar 
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a exclusão social e econômica, decorrentes da expansão do capitalismo global, distanciando-se do 

caráter universalista da Declaração de Alma-Ata. 

Tal documento foi um marco para a APS, mundialmente, ao apontar para a necessidade de 

sistemas de saúde universais e da idéia de defesa da saúde como um direito. No Brasil, esse 

processo se deu de maneira diferente, muito por causa dos ideais do Movimento da Reforma 

Sanitária que deu origem ao SUS (MATTOS, 2000). 

O contexto da APS no Brasil se estrutura em torno da proposta da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), a qual se propõe a substituir a forma de pensar e praticar saúde, transformando o 

tradicional modelo biomédico – prevalentemente curativo, que enfatiza o adoecimento individual 

e a assistência centrada nas especialidades desarticuladas – em uma clínica ampliada, multi e 

interprofissional, com foco na família e na comunidade. 

Ademais, o desafio que se coloca é a transformação da assistência inscrita no 

procedimento para o cuidado à saúde centrado no usuário (VIDAL, 2014). Com efeito, a ESF tem 

como premissa à reorganização dos serviços de saúde a partir da atenção primária, representando 

uma concepção centrada na Vigilância em Saúde e na promoção da qualidade de vida. Apresenta 

como princípios ideológicos a universalização, equidade e a integralidade da assistência à saúde e 

como princípios organizacionais a descentralização, a territorialização e a participação 

comunitária. 

Ao resgatarmos os princípios de orientação da APS que norteiam a ESF, temos conceitos 

relativos ao vínculo, ao acolhimento, à territorialização, à longitudinalidade, além dos já inclusos 

na lei orgânica do SUS, universalidade, integralidade e equidade. Esses princípios trazem o ideal 

de que a forma de cuidado buscada com a reorientação do SUS – a partir da APS organizada 

como ESF – é de continuidade de uma assistência baseada numa relação próxima construída com 

laços fortes a partir de um acompanhamento contínuo e uma aproximação forte com a 

comunidade. Esse processo demanda dos trabalhadores da saúde um investimento grande nas 

relações com os usuários e uma organização de processo de trabalho refinado, de modo a 

conseguir construir os laços pretendidos pelo sistema, pois será a partir destes que a integralidade 

e a longitudinalidade do cuidado poderá ser efetivada.  
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De fato, em relação aos profissionais de saúde na Atenção Básica, o Ministério da Saúde, 

faz a seguinte afirmação: 

[...] precisa ser capaz de atuar com criatividade e senso crítico, mediante 
uma prática humanizada, competente e resolutiva, que envolve ações de 
promoção, prevenção, recuperação e de reabilitação. Um profissional 
capacitado a planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações que 
respondam as necessidades da comunidade, articulando os diversos 
setores envolvidos na promoção da saúde. E para que isto aconteça, é 
preciso uma permanente interação com a comunidade, no sentido de 
mobilizá-la e estimular sua participação (BRASIL, 2012, p. 34). 

 

Os profissionais que atuam no PSF precisam criar vínculos, ter compromisso e respeito 

aos valores da comunidade, fundamentados em princípios éticos, com capacidade, habilidades e 

atitudes profissionais através da promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças. 

A adoção da ESF como principal forma de ampliação e efetivação do ideal do SUS, 

trouxe a necessidade premente de expansão do número de equipes de ESF por todo o país. Essa 

expansão, para além das questões operacionais como aquisição de materiais, espaço físico, 

financiamento, entre outras, só poderia ser efetivada mediante a entrada de mais profissionais 

para composição das equipes. Diante dessa necessidade, seguindo a lógica de um estado 

neoliberal, que busca reduzir custos com setor de pessoal e outros serviços sociais, a grande 

maior parte dos trabalhadores da ESF foram admitidos por contratos temporários através de 

empresas terceirizadas, denominadas de organizações sociais. 

Desse modo, a despeito da relevância do trabalho na ESF em busca da integralidade do 

cuidado no âmbito do SUS, o cenário laboral na APS possui elementos fortemente inscritos na 

lógica do capitalismo tardio e das sociedades de controle (SIQUEIRA-BATISTA;  et al., 2013), 

na medida em mantém lastros referentes às contratações caracterizadas por vínculos informais, 

precarieadade, marcados por uma relação jurídica que desrespeita inclusive os direitos sociais 

garantidos pela CLT.  

Novos modelos de gestão vêm crescendo expressivamente no país, principalmente nos 

grandes centros urbanos. São modelos que colocam o trabalhador da APS/ESF em situação de 

grande fragilidade, visto que não há uma regulação única para gerir essas relações. Assim, 
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questões referentes à admissão, à demissão e ao desempenho dos trabalhadores ficam a cargo das 

organizações terceirizadas, sem normas pré-estabelecidas pelo Estado, levando a uma ausência de 

regulação das condições de trabalho às quais o profissional está sujeito. Nessa situação, a 

vulnerabilidade do trabalhador se traduz em desamparo para negociação com o empregador, 

baixa influência no processo de gestão do próprio trabalho, restringindo-se ao cumprimento de 

metas, prazos e carga horária estabelecidos pela empresa contratante, conforme a já descrita 

“lógica da empresa” discutida por Deleuze (1992). 

Com base nessas considerações, quando analisamos o cenário atual da ESF percebemos 

que parte substancial dos profissionais de saúde estão vinculados através de contratos de trabalho 

precarizados. Uma precarização de vínculos que revela uma fragilização da concretude da 

estratégia, podendo comprometer sua efetividade. Esse cenário marcado pela flexibilização no 

trabalho, que atinge de maneira contundente os profissionais, resultam em diferentes questões 

conflituosas – de natureza bioética –, as quais se estabelecem no bojo do processo laboral, seja 

nas relações estabelecidas (i) com os usuários do sistema de saúde, (ii) entre os profissionais e 

(iii) com a gestão do sistema. Apreciar essa dimensão do problema será o foco do próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

4 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E A BIOÉTICA NA ATENÇÃ O 

PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

Após discutir a complexidade das transformações que vêm ocorrendo no âmbito do 

trabalho contemporâneo e identificar que estas vêm refletindo de maneira ‘precarizante’ sobre os 

vínculos, as condições e consequentemente nas relações entre as pessoas, inclusive atingindo a 

subjetividade destas, apresentamos a compreensão de que o campo de conhecimento da Bioética 

pode – e deve – ser acessado para melhor tratar estas questões. Todavia, essa abordagem – no 

meio acadêmico – não é algo evidente, o que nos induz a dizer que ela acontece de maneira 

incipiente. Assim, partindo da hipótese de que o número de estudos publicados nas bases de 

dados científicas que discutem os problemas da precarização do trabalho como conflitos bioéticos 

é inexpressivo, o capítulo foi organizado em dois momentos. Na primeira etapa, movidos pela 

questão norteadora “Quais problemas bioéticos relacionados à Atenção Primária à Saúde (APS), 

foram apontados, em artigos publicados entre os anos de 2013 a 2017?”. Dando continuidade ao 

estudo de Vidal e colaboradores (2014)6 fizemos uma busca na Base de Dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) com o objetivo de perceber se há discussão da precarização do trabalho 

como uma questão Bioética nos artigos acadêmicos. Num segundo momento, apresentamos as 

questões, a partir de uma revisão baseada nas linhas de fuga sobre a precarização do trabalho na 

saúde e discutidas à luz da Bioética. 

4.1. A precarização do trabalho como uma questão bioética invisível 

A dimensão que toma, nos dias atuais, a precarização no trabalho como reflexo primeiro 

da flexibilização é muito significativa. A captura da subjetividade do trabalhador faz com que ele 

se entrelace nessa lógica e se inscreva na modulação a qual o capital coloca (FRANCO e 

DRUCK, 2010). Assim, elementos desse novo mundo laboral, como a efemeridade das relações, 

a instabilidade, a competição, a necessidade da polivalência diante da descartabilidade do 

trabalhador pelo sistema, são colocados na vida de indivíduos que precisam viver – em nova 

lógica – da venda de sua força de trabalho (DRUCK, 2006). Essas novas características são 

                                                 
6 Problemas bioéticos na Estratégia Saúde da Família: reflexões necessárias (VIDAL et al., 2014) 
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absorvidas num processo de formação do sujeito, ou seja, há uma modificação, uma moldagem 

de elementos constituintes da “experiência humana de existir” em termos do trabalho.  

Sennett (1999) faz uma discussão precisa sobre a influência que esse novo tipo de 

organização do trabalho,característica do capitalismo flexível, tem na formação do caráter das 

pessoas.Discute como as características próprias do modelo de mercado flexível influenciam no 

modo de vida das pessoas, nas suas relações pessoais, chegando a modificar a sua gênese 

enquanto sujeito, o seu caráter, o qual é definido por ele, como “o valor ético que atribuímos aos 

nossos próprios desejos e às nossas relações com os outros [...] são os traços pessoais a que 

damos valor em nós mesmos, e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem” (Ibid., p.10).  

De fato, situações delicadas como a necessidade de cumprir metas, prazos, acelerar a 

produção diante da ameaça de perda de emprego, o estímulo de competitividade dentro de uma 

equipe de trabalho, a vigilância constante pelos próprios colegas de trabalho e tantas outras, 

suscitam inúmeras questões para o trabalhador e são geradoras de diferentes conflitos, delicados e 

complexos de abordar. 

No âmbito da Atenção Primária em Saúde, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é cenário 

para muitas dessas situações. As bases da estratégia foram postas em uma estrutura de serviços 

consolidada, enfrentando o desafio de combinar distintos tipos de vinculação de trabalhadores 

(MARTINS; MOLINARO, 2013). 

A necessidade de expansão de equipes e admissão de mais profissionais esbarrava nas 

limitações burocráticas administrativas e era solucionada por modalidades de contratos informais 

ou precários. Esse modo como a Saúde da Família se expandiu deixou marcas na composição do 

trabalho. Mais recentemente, alguns municípios como Vitória/ES, Florianópolis/SC, Belo 

Horizonte/MG e Aracaju/SE vem revertendo esse quadro, com realização de concurso público 

para a ESF. No entanto, de forma paralela, as experiências com novos modelos de gestão 

sustentadas na terceirização, como Organizações Sociais de Saúde e Fundações Estatais 

ganharam bastante espaço em lugares como Rio de Janeiro e São Paulo (MARTINS; 

MOLINARO, 2013).  

O fato de não existir uma norma geral que regulamente esses novos modelos jurídicos, 
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coloca em questão os direitos sociais e deixa descoberta a regulação sobre questões como 

condições, carga horária e tempo de trabalho (MARTINS; MOLINARO, 2013). Uma 

combinação que abre espaço para a produção de sintomas da precarização do trabalho, tal qual se 

discutiu no capítulo anterior. 

Na direção desse entendimento, fizemos uma revisão de literatura – com estratégia de 

busca definida – na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a fim de identificar 

quais são as principais questões bioéticas no cenário da APS/ESF. 

Após aplicação dos critérios de seleção citados na seção Sobre o Método, o material 

encontrado – 16 artigos, além dos listados no trabalho de Vidal e colaboradores (2014), 

sumarizados no Quadro 1 – foi analisado e agrupado no Quadro 2, de acordo com o título, ano de 

publicação, as principais questões bioéticas abordadas e o método utilizado para o estudo. 

 
Quadro 1: Distribuição dos títulos, ano de publicação, métodos e problemas bioéticos identificados 
nos artigos sobre Bioética e a Estratégia Saúde da Família. 

Título (ano de 
Publicação) 

Ano Método Principais problemas bioéticos 
Identificados 

1. Dilemas bioéticos 
no cotidiano do 
trabalho do agente 
comunitário de 
saúde. 

2004 – Estudo qualitativo. Realização de grupo 
focal com dinâmica de grupo.  

– Participantes do estudo: dois grupos de 
nove agentes comunitários de saúde 
(ACS). 

– Cenário: Unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Recife.  

– Formação técnica insuficiente dos Agentes 
Comunitários de Saúde para a atuação no SUS, 
nas situações persistentes (violência, uso de 
drogas ilícitas, gravidez precoce e aborto). 

 

2. Bioética e atenção 
básica: um perfil 
dos problemas 
éticos vividos por 
enfermeiros e 
médicos do 
Programa Saúde 
da Família, São 
Paulo, Brasil.  

2004 – Estudo empírico, qualitativo de ética 
descritiva, realizado a partir de entrevista 
semiestruturada. Realizada análise 
categorial temática, conforme proposto por 
Bardin. 

– Participantes do estudo: 17 enfermeiros e 
16 médicos.  

– Cenário: Unidades Básicas de Saúde 
(PSF implantado) do município de São 
Paulo. 

– Problemas éticos nas relações com usuários e 
família; 

– Problemas éticos nas relações da equipe; 

– Problemas éticos nas relações com a 
organização e o sistema de saúde. 
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3. Bioética e atenção 
básica um estudo 
exploratório dos 
problemas éticos 
vividos por 
enfermeiros e 
médicos no PSF.  

2006 – Estudo quantitativo, exploratório, da 
ética descritiva. Coleta de dados com 
questionário auto-aplicado. 

– Participantes do estudo: 24 enfermeiros e 
22 médicos.  

– Cenário: Unidades Básicas de Saúde 
(PSF implantado) do município de São 
Paulo.  

– Problemas éticos nas relações com usuários e 
família; 

– Problemas éticos nas relações da equipe; 

– Problemas éticos nas relações com a 
organização e o sistema de saúde. 

4. Enfermeiros e 
usuários do 
Programa Saúde 
da Família: 
contribuições da 
bioética para 
reorientar esta 
relação 
profissional. 

2007 – Estudo empírico, qualitativo de ética 
descritiva.Entrevista semi-estruturada. 
Realizada análise categorial temática, 
conforme proposto por Bardin. 

– Participantes do estudo: 17 enfermeiros. 

– Cenário: unidades de saúde da Família 
do município de São Paulo. 

– Problemas éticos nas relações com usuários e 
família; 

– Problemas éticos nas relações da equipe; 

– Problemas éticos nas relações com a 
organização e o sistema de saúde. 

 

5. Mulheres vivendo 
com AIDS e os 
profissionais do 
Programa Saúde 
da Família: 
revelando o 
diagnóstico. 

 

2008 – Estudo descritivo qualitativo, com as 
questões tratadas no campo da bioética. 
Entrevistas com roteiro semiestruturado. 
Realizada análise de conteúdo. 

– Participantes do estudo: seis mulheres 
portadoras de HIV/aids.  

– Cenário: Secretaria Municipal de São 
Paulo, Programa Saúde da Família e 
Serviço de Atendimento Especializado. 

– Questões relacionadas à privacidade e à 
confidencialidade no relacionamento entre o 
profissional e a paciente. 

– Problemas relacionados à autonomia do 
usuário em decidir sobre a revelação de 
informações à equipe do PSF. 

– Conflitos na manutenção do direito à 
privacidade e no exercício do dever do sigilo 
pelos profissionais da ESF. 

6. Problemas éticos 
na Atenção 
Básica: a visão de 
enfermeiros e 
médicos.  

 

2008 – Investigação quanti-qualitativa, 
empírica, de ética descritiva. Realizadas 
entrevistas semiestruturadas (instrumento 
validado) e análise de conteúdo. 

– Participantes do estudo: 33 médicos e 30 
enfermeiros. 

– Cenário: Centro de Saúde Escola, 
Estratégia Saúde da Família e Unidade 
Básica de Saúde.  

– Problemas éticos nas relações com usuários e 
família; 

– Problemas éticos nas relações da equipe; 

– Problemas éticos nas relações com a 
organização e o sistema de saúde. 

 

7. Bioética e atenção 
básica: para uma 
clinica ampliada, 
uma Bioética 
clínica 
amplificada. 

2009 – Artigo de Revisão. 

– Propõe que a clinica ampliada própria 
para a atenção primária à saúde requer 
amplificação da bioética clínica. 

– Limites da relação profissional-usuário;  

– Desrespeito do profissional com o usuário; 

– Desrespeito entre os profissionais de saúde; 

– Necessidade da conjugação de direitos e 
responsabilidades, por meio da ética do 
cuidado. 
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8. A percepção do 
usuário do 
Programa de 
Saúde da Família 
sobre a 
privacidade e a 
confidencialidade 
das informações. 

2009 – Estudo exploratório de corte qualitativo. 
Entrevistas com roteiro semiestruturado. 
Categorias de Análise: Direito; Respeito; 
Diferencial de informações privativas. 

– Participantes do estudo: 30 usuários, 
maiores de 18 anos.  

– Cenário: unidade básica de saúde da 
família do município de São Paulo.  

– A privacidade e a confidencialidades no 
relacionamento entre o profissional e o 
paciente. 

 

 

9. Processos de 
trabalho no 
Programa Saúde 
da Família: 
atravessamentos e 
transversalidades. 

 

2009 – Pesquisa exploratória, com abordagem 
qualitativa. 

– Participantes do estudo: três médicos, 
três enfermeiras, dois técnicos de 
enfermagem e quatro agentes comunitários 
de saúde. 

– Cenário: unidade de Coleta de dados: 
técnica de discussão focal e posteriormente 
análise de conteúdo. ESF do município de 
Campo Bom.  

– Usuários: a demanda 
espontânea/independência em relação aos 
integrantes da equipe de saúde. 

– Profissionais de saúde: multidisciplinaridade, 
educação continuada e permanente, stress do 
trabalho, intensa rotatividade dos profissionais. 

– Gestores: modelo de gestão praticado. 

– Sistema de Saúde: questões atinentes à 
referência e à contra-referência, predominância 
de modelo biomédico. 

10. O olhar da 
Bioética de 
Intervenção no 
trabalho do 
cirurgião-dentista 
do Programa 
Saúde da Família 
(PSF). 

 – Estudo qualitativo. A coleta dos dados 
ocorreu em duas etapas, envolvendo 
questionários e entrevistas. Procedeu-se a 
análise de conteúdo, de acordo com o 
proposto por Bardin. 

– Participantes do estudo: cirurgiões-
dentistas que compunham as equipes de 
ESF.  

– Cenário: unidades de saúde da família de 
Florianópolis. 

– Falhas no Sistema referência / contra-
referência.  

– Questões atinentes à participação popular e 
ao controle social na manutenção do conselho 
de saúde. 

– Ineficiência das linhas de cuidados quanto ao 
princípio da universalidade do SUS. 

11. Acolhimento na 
Atenção Básica: 
reflexões éticas 
sobre a Atenção à 
Saúde dos 
usuários. 

 

 

2010 – Estudo com abordagem qualitativa e 
design exploratório-descritivo. Realizada 
entrevista semiestruturada e análise de 
conteúdo, conforme proposta por Bardin. 

– Participantes do estudo: nove gestores, 
10 trabalhadores da saúde e sete usuários.  

– Cenário: rede básica de saúde de 
município de grande porte no estado de 
Santa Catarina.  

– Limitação do acesso do usuário à saúde e 
negação do direito. 

– Dificuldades no acolhimento e na proteção 
dos usuários pelos membros das unidades 
básicas de saúde. 

– Fragmentação dos serviços de saúde. 

12. Bioética da 
atenção primária à 
saúde. 

2011 – Artigo de Revisão. – Problemas éticos relativos à demanda. 

– Questões éticas atinentes aos processos de 
trabalho nos serviços de cuidados primários. 
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Fonte: VIDAL, SV, et al. Problemas bioéticos na Estratégia Saúde da Família: reflexões necessárias. 2014. 

 

 

 

13. Capacitação em 
bioética para 
profissionais da 
Saúde da Família 
do município de 
Santo André, SP. 

2012 – Relato de experiência de capacitação de 
40 horas, com enfoque problematizador 
como estratégia de ensino-aprendizagem, 
dirigido à deliberação em bioética. Na 
análise, estimou-se a mobilização na 
sensibilidade para percepção de problemas 
éticos com a aplicação de instrumentos 
antes e depois da capacitação. 

– Participantes do estudo: seis médicos, 
seis enfermeiros e um dentista. 

– Cenário: unidades da Estratégia Saúde da 
Família, Santo André, SP.  

– A formação de vínculos entre os profissionais 
da ESF e os usuários. 

– Desenvolvimento de competência ética dos 
profissionais da ESF. 

– Abordagem crítica da ética em saúde. 

 

 

 

 

14. Hermenêutica dos 
problemas éticos 
percebidos por 
profissionais da 
atenção primária. 

2012 – Interpretação dos problemas éticos 
evidenciados pela prática dos profissionais 
da atenção primária oriundos de dois 
estudos: 

(i) A percepção dos profissionais sobre os 
aspectos éticos da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) no município de Campo 
Bom (RS) – 2004 a 2006; e  

(ii) O discurso dos trabalhadores de uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) de São 
Leopoldo (RS) sobre a humanização dos 
serviços – 2007 a 2009.  

– Problemas éticos nas relações com usuários e 
família; 

– Problemas éticos nas relações da equipe; 

– Problemas éticos nas relações com a 
organização e o sistema de saúde. 

 

15. O cuidado no 
espaço-tempo do 
Oikos: sobre a 
bioética e a 
estratégia de 
saúde da família. 

2012 – Estudo com abordagem quanti-
qualitativa. Realizada aplicação de 
questionário e análise de conteúdo, 
conforme proposta por Bardin. 

– Participantes do estudo: profissionais da 
saúde que atuam na ESF. 

– Cenário: unidades da Estratégia Saúde da 
Família, Teresópolis, RJ.  

– Questões bioéticas relativas às tensões entre 
equipe e usuários; 

– Questões bioéticas relativas às tensões entre 
os próprios profissionais de saúde; 

– Importante dificuldade de reconhecimento, 
pelos profissionais, das questões bioéticas 
atinentes ao processo de trabalho. 
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Quadro 2: Distribuição dos artigos, de acordo com título, ano de publicação, método e problemas 
bioéticos identificados. 

Título Ano Método Principais problemas bioéticos identificados 

1. Estratégia Saúde da 

Família e bioética: 

grupos focais sobre 

trabalho e formação 

2016 Estudo qualitativo: Realização 

de grupos focais 

Participantes: ACS, 

enfermeiros, médicos, técnicos 

de enfermagem, dentista. 

Cenário: ESF de Viçosa-MG 

A assimilação de conceitos fundamentais, princípios 

e correntes da bioética são ainda incipientes entre os 

profissionais; 

Cuidado centrado no médico; 

Questões referentes ao sigilo de diagnóstico; 

Necessidade de aproximação dos ACS com o 

conhecimento científico 

2. (Bio)ética e Atenção 

Primária à Saúde: 

estudo preliminar nas 

Clínicas da Família no 

município do Rio de 

Janeiro, Brasil 

2016 Estudo exploratório com 

aplicação de questionário; 

Participantes: 152 profissionais 

de Clínicas da Família 

Cenário: APS Rio de Janeiro-RJ 

Problemas éticos na relação: 

• Entre equipes e família/usuário; 

• Membros da própria equipe; 

• Membros da equipe e gestão e; 

• Questões de constrangimento e/ou de sigilo 
profissional 

3. Em busca do ethos da 

estratégia saúde da 

família: uma 

investigação bioética 

2015 Estudo empírico, quantitativo e 

qualitativo com aplicação de 

questionário semi-estruturado 

Participantes: 

profissionais/trabalhadores de 3 

USF locais 

Cenário: Atenção Primária à 

Saúde de Teresópolis-RJ 

 

Conflitos entre as equipes de saúde eusuários 

referentes à privacidade econfidencialidade das 

informações; problemas nas relações na equipe (falta 

de 

companheirismo, respeito, comprometimento e 

colaboração) 

4. (Bio)ética e estratégia 

saúde da família: 

2015 Estudo com abordagem 

qualitativa, no campo da 

pesquisa social. Aplicação de 

Relativos à desigualdade de acesso aos serviços de 

saúde; os relacionados à relação ensino-trabalho-

comunidade; os relacionados ao sigilo e à 
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mapeando problemas questionário semiestruturado. 

Participantes: 73 profissionais 

de 15 equipes da ESF. 

Cenário: ESF Viçosa-MG 

confidencialidade; os relacionados aos conflitos 

entre equipe e usuários; e os relacionados aos 

conflitos entre membros da equipe 

5. Agentes comunitários 

de saúde: aspectos 

bioéticos e legais do 

trabalho vivo / 

Community health 

workers: bioethic and 

legal aspects of living 

labour 

2015 Artigo de revisão sobre 

categoria profissional dos ACS 

e de sua inserção no mundo do 

trabalho.  

Apresentado o estudo da 

bioética como uma aposta, 

reconhecendo-a como essencial 

para a formação desse 

profissional. 

 

Dicotomia entre a conduta adotada pelo ACS e 

aquilo que a lei preconiza para a realização do 

trabalho do mesmo com as famílias na comunidade; 

precarização dos vínculos de trabalho dificultando a 

fixação do ACS; problemas relativos à qualificação 

profissional, formação de vínculos e do cuidado 

longitudinal. 

6. Construção e validação 

do instrumento 

"Inventário de 

problemas éticos na 

atenção primária em 

saúde" / Construction 

and validation of the 

instrument "Inventory of 

ethical problems in 

primary health care" 

2014 Estudo transversal 

Participantes: 237 profissionais 

de 12 unidades de saúde  

Cenário: Grupo Hospitalar 

Conceição (Porto 

Alegre/RS) 

Problemas éticos referentes à: Longitudinalidade; 

Prática das equipes; Perfil profissional; Privacidade 

na APS; Gestão da APS e; Sigilo profissional 

7. Problemas bioéticos na 

Estratégia Saúde da 

Família: reflexões 

necessárias / Problemas 

bioéticos en la 

Estrategia Salud de la 

Familia: reflexiones 

necesarias / Bioethical 

2014 Revisão de literatura com 

estratégia de busca definida na 

Biblioteca Virtual em Saúde 

 

 

Relacionados à comunicação entre 

profissional/trabalhador 

e usuário; sigilo/confidencialidade/privacidade; falta 

de compromisso/companheirismo/colaboração, 

desrespeito e despreparo para o trabalho em equipe, 

delimitação do campo de atuação das profissões, 

relativos à atividades clínicas, as omissões nas ações 
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Issues in the Family 

Health Strategy: 

relevant reflections 

 

 

 

 

 

de cuidado, publicação científica; estrutura física das 

unidades; dificuldades com quantitativo de 

profissionais; falta de apoio da gestão na abordagem 

sobre conflitos éticos; limitações da rede de saúde; 

precariedade do trabalho tangíveis aos tipos de 

vínculo no SUS (citado como contexto 

complicador); problemas bioéticos da saúde 

vinculados à esfera ambiental 

8. Relação profissional-

usuário de saúde da 

família: perspectiva da 

bioética contratualista / 

Relación del profesional 

con el usuario de la 

salud de la familia: 

perspectiva de la 

bioética contractualista 

2014 Revisão narrativa e crítica em 

periódicos da Biblioteca Virtual 

de Saúde 

Identificados: Questões éticas do cuidar na saúde da 

família como indicações clínicas imprecisas, 

prejulgamento de usuários, sigilo, receitas de 

medicamentos caros, dentre outros; Questões éticas 

integrantes da educação em saúde; Abordagem do 

Acolhimento como estratégia de enfrentamento 

àadoção de modelos relacionais inadequados do 

ponto de vista bioético 

9. Pacientes difíceis na 

atenção primária à 

saúde: entre o cuidado e 

o ordenamento / 

Pacientes difíciles en 

Atención Primaria de la 

Salud: entre la atención 

y el ordenamiento / 

Difficult patients in 

primary health care: 

between care and order 

2016 Abordagem compreensiva, 

ancorada no referencial teórico 

metodológico da bioética 

deliberativa com realização de 

entrevista semi-estruturada 

Participantes: 34 enfermeiros e 

36 médicos da APS 

Cenário: São Paulo-SP 

Uso de uma situação problema com um caso de 

“paciente difícil” para analisar a resposta dos 

profissionais a situação 

10. Bioética da proteção na 

acessibilidade à saúde 

de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e 

transexuais / Bioethics 

protection at the 

lesbians, gays, bisexuals 

2016 Revisão de literatura na base de 

dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde 

Fatores relacionados ao funcionamento e 

acessibilidade dos serviços na APS e o preconceito 

aos homossexuais 
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and transgender 

accessibility 

11. Estratégia Saúde da 

Família em Cena: a 

Formação Bioética dos 

Agentes Comunitários 

de Saúde, em Três Atos 

/ Family Health Strategy 

in Focus: Bioethical 

Training of Community 

Health Agents, in Three 

Acts 

2016 Abordagem quanti-qualitativa e 

descritiva.  

Participantes: 53 ACS’s 

Cenário: ESF de Magé-RJ 

O foco do artigo era descrever a I Oficina de 

Formação em Bioética e Estratégia Saúde da 

Família, voltada para os ACS’s. Em relação às 

questões éticas, foram apontadas algumas baseadas 

em outra referência, com destaque para: limites da 

interferência das 

equipes no estilo de vida das famílias ou dos 

usuários; dificuldade 

para manter a privacidade nos atendimentos 

domiciliários; 

dificuldades para delimitar as especificidades e 

responsabilidades 

de cada profissional; falta de companheirismo e 

colaboração entre os membros da equipe. 

12. A Bioética na Tomada 

de Decisão na Atenção 

Primária à Saúde / 

Bioethics in Decision-

Making in Primary 

Health 

2015 Abordagem qualitativa 

Análise de um caso clínico 

fictício para discussão de três 

correntes bioéticas na 

abordagem: utilitarista, 

principialista e ética do cuidar 

Não é o foco do texto apontar o rol de questões 

bioéticas da APS. Faz a abordagem de um caso só 

relacionado a sigilo de diagnóstico para fomentar a 

discussão. 

13. A bioética e o trabalho 

na estratégia saúde da 

família: uma proposta 

de educação / Bioethics 

and work in family 

health strategy: a 

proposal for education 

2014 Propõe a realização de uma 

oficina de formação bioética 

para os profissionais da ESF 

Faz referência a trabalho desenvolvido por Zoboli e 

Fortes (2004) no levantamento dos principais 

problemas éticos na APS, categorizados em: (a) 

relações entre profissionais e usuários e suas 

famílias; 

(b) relações entre os profissionais da própria equipe; 

(c) 
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Fonte: Pesquisa bibliográfica realizada pelos autores. 

 

Após analisarmos os 15 artigos identificados por Vidal e colaboradores (2014) (Quadro 

1), acrescidos pelos 16 trabalhos obtidos na complementação da busca bibliográfica (Quadro 2), 

percebemos que a maioria dos artigos encontrados utilizaram a abordagem qualitativa (17), sendo 

5 destes também abordados pelo método quantitativo. Além destes, uma quantidade relevante foi 

observada nos trabalhos construídos a partir de revisão de literatura, demonstrando que tem 

havido uma preocupação entre os autores de perceber como vem sendo analisada a APS, a partir 

relações entre profissionais e o sistema de saúde. 

14. Una bioética clínica 

para la atención 

primaria de salud. 

/[Clinical bioethics for 

primary health care]. 

2013 Artigo de Revisão 

 

Analisa os princípios da APS e aponta alguns 

problemas que podem se relacionar com a bioética, 

tais como: a demanda e o aceso a serviços, 

tratamentos ou a necessidade de continuidade da 

assistência 

15. Interfaces entre 

território, ambiente e 

saúde na atenção 

primária: uma leitura 

bioética / Interface 

between territory, 

environment and health 

in primary care: a 

bioethics approach 

2013 Artigo de Revisão Dificuldade de um modelo de atenção e ações 

intersetoriais que respondam aos desafios éticos na 

APS relacionados com a tríade território, ambiente e 

saúde 

16. Validação da 

compreensibilidade de 

um instrumento sobre 

problemas éticos na 

atenção primária 

2014 Abordagem qualitativa 

Participantes: 9 profissionais 

experts em atenção primária 

Cenário: São Leopoldo-RS 

Validação da compreensibilidade de um instrumento 

sobre a ocorrência de problemaséticos na atenção 

primária à saúde. 

Os principais problemas discutidos tinham relação 

com: imparcialidade; preconceitos; prescrição de 

medicamentos caros; sigilo de informações; estatuto 

da criança e adolescente; perfil e conduta 

profissional; apoio intersetorial. 
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da Bioética, no meio acadêmico. 

As questões bioéticas apontadas pelo conjunto de artigos tiveram uma convergência para 

cinco grupos principais: 1) as relações entre os profissionais/trabalhadores – e os usuários do 

sistema de saúde; 2) questões referentes à conduta profissional individual e formação; 3) as 

relações ético-políticas da intersetorialidade na esfera do SUS; 4) relações entre profissionais na 

equipe e 5) Experiências com instrumentos de análise Bioética na APS.  

Somente dois artigos, elaborados pelo mesmo grupo de investigadores, em momentos 

diferentes, mencionaram a questão da precarização do trabalho na APS, não fazendo uma 

abordagem clara a partir da bioética, mas colocando-a como contexto complicador no âmbito do 

SUS. Seguem abaixo os trechos destacados. 

Nesse contexto, existe uma situação crítica no que tange aos vínculos de 
trabalho no SUS – na área de competência municipal –, que é a 
precariedade do trabalho, na medida em que se vive, hodiernamente, 
circunstâncias que envolvem diversos tipos de nomeações, as quais não 
garantem os direitos trabalhistas e previdenciários consagrados em lei, 
bem como a ausência de concurso público ou do processo de seleção 
pública para ocupação de cargos na ESF. Isso gera situações de 
rotatividade dos membros da equipe, baixos salários – com 
complementação por produtividade – e instabilidade, contexto que se 
torna ainda mais complexo diante do surgimento de outras modalidades de 
gestão da ESF, tais como a terceirização por fundações estatais e por 
organizações sociais (OS). (VIDAL; et al., 2014, p. 354) 

 

Na prática, sem a efetivação da legislação pertinente aos ACS, essas 
situações são causas de vulnerabilidade, tornando a categoria sem poder 
de negociação e de escolha, o que tem causado sofrimentos, angústias e 
incertezas, além da rotatividade na função dos ACS, na medida em que, 
concordando com Mészàros (2006, p. 37), ‘a precarização e a insegurança 
avançam por toda parte no mundo do trabalho’. Esses conflitos, 
instabilidades e indefinições no exercício da profissão dos ACS, sem a 
fixação do valor de um piso salarial, faz com que muitos municípios 
mantenham a característica do contrato de trabalho por tempo 
determinado, utilizando-o, espuriamente, como moeda de troca política. 
(VIDAL, 2015, p.134) 

 

Após a análise geral das obras encontradas, vemos que a abordagem feita na literatura 

acadêmica confluindo esses dois campos de saberes, o da bioética e o da precarização do 
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trabalho, é muito pequena. Isto posto, percebemos que os conflitos e os dilemas que enfrenta o 

trabalhador da saúde na APS, procedentes das mudanças do trabalho no capitalismo tardio, não 

figuram de maneira explícita como questões bioéticas, tampouco são lançadas mão as 

ferramentas desse último campo para o enfrentamento dessas questões. 

4.2. Os “sintomas” da precarização do trabalho na saúde sob a ótica da bioética 

4.2.1 Como a precarização se apresenta no trabalho em saúde? 

A sociedade dos que vivem do trabalho, segundo Antunes(2000) passa por um processo de 

enfraquecimento de importantes formas construídas como sociabilidade, identidades e modos de 

existência, aumentos das dificuldades para a formação de consciência de classe.  

Richard Sennett (1999) discute como essa lógica repercute na formação pessoal de cada 

trabalhador, com destaque para a insegurança, o risco, a falta de vínculos estáveis e a não 

possibilidade de proposição de planos em longo prazo, aspectos que estão interferindo nas 

relações pessoais, familiares e na formação do caráter de cada um. 

Trata-se de uma lógica que individualiza as pessoas, enfraquecendo a coletividade e 

retirando a força do vínculo entre os trabalhadores, estando sempre presente a desconfiança e o 

mascaramento das relações, com conflitos constantes, evidentes, mas, muitas das vezes, 

encobertos (SENNETT, 1999).  

Nessa nova lógica, o poder, apesar de não se mostrar claro, como outrora na figura do 

supervisor das fábricas fordistas, segue intocável, ainda que suas linhas de força sejam invisíveis. 

Essas linhas de força são as que controlam o trabalhador e as formas pouco perceptíveis que 

encontram pra se estabelecer abrangem, por exemplo, um acréscimo no salário pela 

produtividade ou pela exaltação do trabalhador que mais produziu, com doação de prêmios, bem 

na lógica do controle (DELEUZE, 1992). 

Assim e de outras formas, as relações e o coletivo dos trabalhadores são fragmentados e o 

poder, apesar de invisível, está ainda mais fortalecido e centralizado. Em contextos como esses, 

onde o estabelecimento de laços fortes e duráveis é dificultado, a ética do trabalho perde o 

sentido. Quando se vive na efemeridade das instituições, esses laços e até mesmo as relações 
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familiares, afetivas e a própria construção do caráter desse sujeito serão prejudicadas (SENNETT, 

1999).  

A afirmação feita por Schirrmeister e Limongi-França (2012) de que os vínculos 

psicossociais de comprometimento e o tipo de contrato de trabalho modificam a percepção e o 

significado da qualidade de vida no trabalho, se relaciona diretamente com as questões 

apresentadas acima. 

Um trabalhador estável possui a segurança e a tranquilidade de fazer planejamentos em 

longo prazo, tanto na sua vida pessoal como profissional. Existe tempo para que se construam 

relações fortes, tornando-se possível haver uma identificação com ofício, existindo possibilidade 

de uma história compartilhada entre os sujeitos, na medida em que estes dividem o mesmo 

espaço de trabalho ao longo de vários anos. O trabalhador flexível está sujeito a mudanças 

constantes, a equipe com a qual trabalha é trocada a qualquer momento, o contrato encerra e ele é 

forçado a iniciar uma nova relação num outro emprego, ou seja, como bem aponta Sennett 

(1999), um trabalhador que está sempre forçado a começar novas histórias. 

O  poder que era claramente centralizado nas sociedades disciplinares, agora se encontra 

mascarado no trabalho em equipe, onde os próprios trabalhadores fazem a pressão sobre os 

colegas fazendo-os seguir o regime da empresa (SENNETT, 1999). A organização do trabalho na 

ESF é feita a partir de equipes multiprofissionais que atuam na promoção e vigilância da saúde de 

comunidades e do núcleo familiar. Esse trabalho em equipe – no qual as funções e as tarefas são 

combinadas de forma conjunta em reuniões regulares– tem base nos novos modelos de 

administração da atividade laboral. Nesses novos modelos, o trabalho é aparentemente 

horizontalizado e a hierarquia dissolvida. No entanto, a horizontalização aparente, esconde, na 

verdade, a figura da autoridade e transfere o labor do administrador para a pressão dos próprios 

colegas. Essa cobrança e o clima vigilante entre a equipe acabam por trazer situações conflitantes 

que geram grande estresses no ambiente de trabalho (SENNET, 1999). 

As empresas apoiam-se no incentivo à liberdade do trabalhador, flexibilizando seu tempo 

de trabalho, o local de produção, utilizando recursos tecnológicos como a informática que vão 

permitir que esse trabalhador possa produzir mesmo em sua residência, não tendo necessidade de 

ir até a empresa, não se exalta mais os vínculos estáveis estimulando-se o pensamento de que o 
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trabalhador atual deve sempre estar aberto às mudanças e o risco passa a ser elemento constante 

da vida do trabalhador (KOVÁCS, 2013). 

Cada indivíduo tem agora a responsabilidade de se dotar de diversos conhecimentos e 

formações de maneira que possa se adaptar a diferentes funções, assim garantindo 

empregabilidade. “O trabalhador hoje deve ter um conjunto de atributos como adaptabilidade, 

iniciativa, agilidade, devem ser flexíveis” (DRUCK; THÉBAUD-MONY, 2007, p.26, grifo do 

autor). 

No estudo realizado por Martins e Molinaro (2013), os autores analisaram os impactos das 

mudanças nas relações laborais, e através da adaptação do Quadro “Variáveis Padrão do Modelo 

de Direito do Trabalho” construído por Ferreira (2005), apontaram as principais tensões, 

apresentadas no Quadro 3.  

Nas tensões referentes ao ponto mercado de trabalho e rendimento, fazemos destaque à 

multiplicidade de vínculos e à desigualdade de mecanismos de proteção social, respectivamente. 

A existência de equipes multicontratuais, ou seja, com diferentes tipos de vínculos trabalhistas, é 

uma realidade comum na APS e é fator causador de muitos conflitos entre as equipes, tais como, 

níveis de cobrança desiguais, diferenças salariais entre profissionais que ocupam a mesma 

função. Outro destaque é feito nas variáveis emprego e condições de trabalho, as quais se 

referem à ausência de regulação laboral, visto que as negociações não são feitas de forma coletiva 

e, geralmente, com contratos negociados previamente com as empresas, deixando o trabalhador 

em uma posição vulnerável (MARTINS; MOLINARO, 2013).  

É importante frisar que o desamparo diante de situações conflitantes atinge tanto o 

profissional que atua na assistência direta à saúde, quanto àquele que está na posição de gerente 

da unidade de saúde, visto que ambos não encontram um suporte normativo regulamentador às 

relações de trabalho. 

A respeito desse assunto, Vidal e colaboradores (2015), em artigo sobre o trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), fazem a seguinte análise: 

Na prática, sem a efetivação da legislação pertinente aos ACS, essas 
situações são causas de vulnerabilidade, tornando a categoria sem poder 
de negociação e de escolha, o que tem causado sofrimentos, angústias e 
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incertezas, além da rotatividade na função dos ACS [...]. (p.134) 

 

As transformações atuais no trabalho trazem um novo perfil na formação do trabalhador 

que não exige somente o título ou certificado para ser admitido à função que vai ocupar; na 

verdade, torna-se necessário um processo contínuo de aperfeiçoamento. “Nas sociedades de 

controle nunca se termina nada, a empresa, a formação, o serviço sendo os estados metaestáveis e 

coexistentes de uma mesma modulação, como que de um deformador universal” (DELEUZE, 

1992, p. 2). 

No setor da saúde, essa exigência está combinada à inserção de novas tecnologias, como 

os métodos de diagnósticos por imagem, a nanotecnologia, entre outros, os quais dependem 

fundamentalmente do trabalhado vivo e para tanto, o trabalhador necessita se qualificar. 

No entanto, o apontamento feito no Quadro 3 sobre formação, educação e qualidade do 

emprego nos mostra que há ausência de oportunidades para isso. Ou seja, existe, na verdade, uma 

transferência de responsabilidade pelo contínuo desenvolvimento e formação profissional das 

instituições para o trabalhador, que deve o tempo todo, estar se qualificando de modo a manter-se 

empregável.  

A busca pela manutenção dessa empregabilidade, sem o devido apoio institucional, 

combinada a cargas horárias extensas de trabalho, traz angústia ao trabalhador da saúde, quando 

não consegue se adequar. Uma angústia também causada pela preocupação com aquilo que é o 

produto final do trabalho em saúde, o cuidado, uma responsabilidade na preservação e qualidade 

da vida do outro, estando a sua qualificação profissional diretamente implicada na qualidade do 

serviço prestado (MARTINS; MOLINARO, 2013).  

A esse conjunto de tensões apresentadas, soma-se a dificuldade de representação, com o 

não reconhecimento de direitos sindicais (greve, negociações coletivas, dentre outras), que 

reforça a condição vulnerável em que ficam estas pessoas com vínculos trabalhistas precarizados 

(THEBAUD-MONY; DRUCK, 2007).  
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Quadro 3: Variáveis Padrão do Modelo de Direito do Trabalho na Área Social aplicado às 
relações de Trabalho no Setor Público de Saúde no Brasil. 

Variáveis Padrão do Modelo de 
Direito do Trabalho na Área 

Social 

Tensões na relação trabalho-emprego no âmbito dos serviços 
públicos de saúde no Brasil 

Mercado de Trabalho Adequadas oportunidades de 
acesso ao emprego e garantias 
estatais de emprego no setor 
público; 

Desigualdade de oportunidades e 
acesso ao emprego no setor 
público em e consequente 
multiplicidade de formas de 
contato. 

Emprego Proteção contra demissão 
arbitrária: regulação dos 
contratos de trabalho etc. 

Ausência de normas reguladoras 
de admissão; demissão; 
desregulamentação nos contratos 
de trabalho terceirizados; 
instabilidade dos vínculos. 

Condições de Trabalho Proteção contra acidentes de 
trabalho e doenças profissionais 
através da regulação das 
condições de segurança, saúde e 
higiene no trabalho; da limitação 
do tempo no trabalho, trabalho 
noturno, etc. 

Diminuição ou ausência de 
regulação das condições de 
trabalho; flexibilização dos 
horários e dos tempos de trabalho 
com a intermediação dos 
contratos. 

Formação, educação e 
qualidade do emprego 

Criação de oportunidades de 
formação ao longo da vida, 
interrupções para formação, 
formação profissional, contratos 
de aprendizagem, etc. 

Ausência de oportunidades de 
formação e desenvolvimento na 
perspectiva de carreira, de 
mobilidade e ascensão 
profissional. 

Rendimento Proteção de rendimento, 
estabelecimento de salários 
mínimos, rendimento de inserção, 
subsídio de desemprego, 
incidência de carga fiscal sobre 
os rendimentos do trabalho, 
mecanismos de segurança social, 
reformas, tipos e prestações 
assistenciais, etc. 

Não fixação de salários mínimos 
e instâncias de negociação; 
ausência de mecanismos de 
negociação coletiva; 
desigualdade de mecanismos de 
proteção social. 

Representação Proteção da voz coletiva no 
mercado de trabalho, proteção do 
reconhecimento como parceiro 
social; proteção do diálogo social 
através de sindicatos livres e 
independentes e associações de 
empregadores, direitos à greve, 

Não reconhecimento dos direitos 
sindicais e de participação; não 
reconhecimento do direito à 
greve tanto dos vínculos estatais, 
temporários e terceirizados. 
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direitos de informação, 
participação e consulta. 

 

 

4.2.2 O que define a Bioética e como ela pode servir ao debate da precarização do trabalho? 

Quando analisamos minuciosamente, podemos perceber que a ESF e a Bioética estão 

muito relacionadas, sendo a primeira produtora de muitas questões que facilmente podem ser 

trabalhadas pela segunda, embora a literatura ainda seja escassa nesse âmbito (MOTTA et al., 

2011). 

A ESF, formulada como proposta de superação dos problemas decorrentes do sistema de 

saúde brasileiro, se contrapondo ao modelo assistencial hegemônico – biomédico – traz, no 

entanto, novos problemas bioéticos que, usualmente, não são percebidos pelos usuários, gestores 

e trabalhadores do SUS (ZOBOLI, 2004; SIQUEIRA-BATISTA; et al., 2015). 

Esse contexto produz diferentes problemas éticos trazidos por tensões relacionadas à 

questões macro-organizacionais que afetam o âmbito do setor saúde e alcançam o seio da equipe 

e o usuário, os quais apresentam clara inter-relação com o domínio da bioética (VIDAL, 2014), 

tendo em vista o “campo do conhecimento que emergiu como tentativa de resposta às mudanças e 

aos desafios surgidos no século XX, nas esferas individual, coletiva e ambiental” (MOTTA; et 

al., 2011, p. 431). 

A primeira vez que se tem registro da utilização do termo Bioética (bio+ethik) remonta a 

1927, com a publicação por Fritz Jahr – pastor protestante, filósofo e educador alemão– em um 

ensaio intitulado como “Bio-Ethics: a review of the ethical relationships of humans to animals 

and plants” (Bioética: uma revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais 

e plantas). Um segundo marco na utilização da palavra ocorreu 43 anos depois, em 1970, pelo 

oncologista e professor estadunidense Van R. Potter ao propor o neologismo Bioética no artigo 

Bioethics, science of survival, dando a esta o significado amplo de ética da sobrevivência 

(POTTER, 1970). Por fim, dois outros expressivos fatos na história do termo Bioética ocorreram 

em Washington – Estados Unidos: a criação do Kennedy Institute for Study of Human 

Fonte: MARTINS; MOLINARO, 2013. 
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Reprodution and Bioethics, vinculado à Georgetown University, em 1971 e a seguinte publicação 

Encyclopedia of Bioethics, apresentando diferentes problemas morais então existentes no âmbito 

médico-biológico, em 1978 (MOTTA; et al., 2011). 

No entanto, foi em 1996 que se elaborou uma das primeiras definições para Bioética, feita 

por Reich (1996), professor e membro do Kennedy Institute of Ethics da Georgetown University. 

Seu entendimento tinha a Bioética como uma análise sistemática dos princípios e valores morais 

que moviam a conduta humana na área das ciências da vida e da atenção à saúde. A abrangência 

restrita desse conceito delimitava a bioética ao campo da pesquisa e da atenção à saúde. 

Posteriormente, Reich incluiu os aspectos de sistematização e interdisciplinaridade ao seu 

conceito inicial de Bioética, ampliando o termo como “o estudo sistemático das dimensões 

morais, incluindo a visão, a decisão, a conduta e as normas das ciências da vida e da saúde” 

(Ibid.,p. 7), em um contexto interdisciplinar. 

Destacam-se outras definições, como de David Joy Roy, professor e diretor de Centro de 

Bioética da Universidade de Montreal, incluindo em seu conceito a preocupação com o progresso 

das tecnologias aplicadas à saúde (ROY, 1979). Além do professor Hugo Tristam Engelhardt Jr, 

em 1991, introduzindo no conceito de Bioética a lógica do pluralismo, propondo que a Bioética 

seja utilizada como instrumento para a negociação pacífica das instituições morais 

(ENGELHARDT, 2001). 

Dentre as várias concepções já adotadas e propostas para Bioética, hoje é sabido que a 

diversidade que engloba o seu campo não se limita às ciências da saúde, se estende ao conjunto 

de implicações morais da práxis humana.  

Nesse sentido, a definição que traz Kottow (1995, p. 53) ao entender a Bioética como “o 

conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e legitimam eticamente os atos 

humanos, que podem ter efeitos irreversíveis sobre fenômenos vitais” e que a Bioética pode ser 

compreendida como “o estudo sistemático das dimensões e argumentos morais a favor e contra 

determinadas práticas humanas que interferem e afetam a qualidade de vida de todos os seres 

vivos e as condições ambientais do Planeta Terra” (MOTTA; et al., 2012, p 434) nos leva a 

seguinte a conclusão: parece-nos muito apropriado dizer que a Bioética pode servir sobremaneira 

aos dilemas colocados cotidianamente pela precarização do trabalho, posto que as mudanças 
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apresentadas no processo e na organização do trabalho na APS do Brasil trazem práticas e 

situações de conflito no âmbito micropolítico do trabalho que repercutem e afetam a qualidade de 

vida dos profissionais envolvidos e a população que depende do produto desse trabalho, o 

cuidado. 

Nessa direção, o papel emancipatório de construção de cidadania – tão caro à educação, à 

bioética e às concepções do SUS – é relevado a um segundo plano, que passa a ser funcional às 

necessidades do capital, no sentido de ampliar os mecanismos de exploração produtiva (VIDAL; 

et al., 2016). 

Os recursos escassos para o setor saúde são o fiel desta balança, que produz – em ciclos 

diuturnos – a falta de equidade e as injustiças sociais. A questão que se impõe – a partir dessas 

conjecturas – diz respeito à preparação dos profissionais de saúde que labutam na APS para a 

abordagem dessas questões, em termos bioéticos (VIDAL; et al., 2016). 

Ainda se considerarmos o primeiro conceito apresentado, de Warren Thomas Reich que 

dimensiona a bioética nas questões morais, incluindo a visão moral, decisões, condutas e 

políticas, das ciências da vida e dos cuidados da saúde, com o emprego de uma variedade de 

metodologias éticas em um ambiente interdisciplinar, vemos que o emprego da bioética na 

temática trabalhada aqui, se sustenta no processo de abordar as questões morais que se 

apresentam, buscando descrevê-las minuciosamente de modo a encontrar e propor condutas 

adequadas. 

Neste movimento, as condições da interação dos indivíduos com seu meio 
social – e as oportunidades que esse meio social lhes oferece – tornam-se 
determinantes para a compreensão da sucessão de mudanças que ocorrem 
diuturnamente. Isto confere relevância aos processos de educação, tendo 
em vista o pressuposto de formação dos profissionais de saúde, não 
apenas nos aspectos técnicos, mas também éticos (VIDAL; et al., 2014, p. 
349). 

 

Uma discussão necessária, para o âmbito da APS, refere-se à diferença entre conflitos 

éticos e desafios éticos. Junges (2013) traz esse debate, apresentando que as questões 

apresentadas no âmbito hospitalar, são, em sua maioria, conflitos éticos, caracterizados por, em 

geral, apresentar dualidade entre diferentes soluções possíveis, exemplificando com o conflito de 
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desligar ou não a ventilação mecânica de um paciente terminal. Para resolvê-los, recorre-se a 

princípios e deveres específicos da bioética clínica possivelmente implicados no caso. Desafios 

éticos relacionam-se com uma amplitude maior, exigindo respostas amplas (que não são claras à 

primeira vista), hermenêutica, muita discussão e pactuação coletiva, por tratar-se de realidades a 

construir (por exemplo, como atender longitudinalmente usuários em condições crônicas). A APS 

trabalha mais com desafios éticos do que com conflitos éticos. 

A resposta a esse desafio – ético – não depende primariamente de deveres ou normativas, 

mas de bens e valores a ela implicados, demandando a hermenêutica do contexto. Como 

resultado, suas demandas de resposta são mais pragmáticas do que dramáticas (JUNGES, 2013). 

No vigente modelo de APS, a responsabilidade por esses processos pertence à equipe e 

não apenas ao profissional. Essa lógica de trabalho exige nova subjetividade profissional que 

emerge de um modelo de formação e educação da saúde, pautado em competências – como a 

participação democrática e a cogestão –, porque as práticas precisam ir além da responsabilidade 

clínica, alcançando o âmbito da responsabilidade sanitária (JUNGES, 2013). 

Como visto no início desta seção, há na Bioética uma variedade de conceitos e definições 

sobre o campo (ENGELHARDT, 2001; POTTER, 1970; REICH, 1996; KOTTOW, 1995). 

Buscando facilitar a abordagem e o entendimento, Schramm e Kottow (2001; 2002) propõem a 

estratégia de delimitação dos campos, a partir de suas funções principais. A divisão é feita nos 

seguintes campos: descritiva; normativa e protetora. A função descritiva consiste em analisar e 

compreender, de maneira racional e imparcial, os conflitos e as questões morais; a função 

normativa diz respeito à ponderação dos conflitos e proposta de soluções racionais razoáveis e 

aceitáveis pelos indivíduos envolvidos nos conflitos, prescrevendo comportamentos/condutas 

corretas e proscrevendo os incorretos; por fim a função protetora significa proteger os indivíduos 

e as populações em seus respectivos contextos. 

Algumas das principais correntes da Bioética são apresentadas, a seguir, à guisa de 

apresentar e facilitar a percepção do conjunto de instrumentos que esse campo de conhecimento 

oferece. 
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Principialismo  

É a corrente bioética que emergiu como resposta à necessidade de uma base teórica e 

prática frente aos questionamentos realizados pós-Segunda Guerra Mundial nas questões que 

envolvem experimentos com seres humanos (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 1994). Em 1974, 

uma comissão governamental nos Estados Unidos redigiu um documento, conhecido como 

Relatório Belmont, que é considerado o marco fundador para a utilização de princípios básicos 

empregáveis na discussão das questões éticas envolvendo pesquisas. Esse relatório identificou 

três princípios como fundamentais para avaliação das questões éticas envolvendo pesquisas com 

seres humanos: respeito pela pessoa, beneficência e justiça (FERREIRA; et al., 2015). 

Essa discussão foi aprofundada, em seguida por Beauchamp e Childress (1979), com a 

publicação da primeira edição do livro Princípios de ética biomédica, no qual retomam de forma 

mais ampliada o debate dos princípios defendidos pelo Relatório Belmont, delimitando os 

princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça como os pilares das discussões 

e tomada de decisões no campo da biomedicina (FERREIRA; et al., 2015). 

Assim: 

Os princípios não funcionam como diretrizes de ação precisas que nos 
informam como agir em cada circunstância, da forma mais detalhada 
como fazem as regras. Os princípios são diretrizes gerais que deixam um 
espaço considerável para um julgamento em casos específicos e que 
proporcionam uma orientação substantiva para o desenvolvimento de 
regras e políticas mais detalhadas (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002, 
p. 55). 

 

Desde então, o principialismo tem sido uma corrente teórica muito difundida na prática 

biomédica, sendo sua principal característica a análise das situações de conflito ético de forma a 

oferecer princípios que devem ser levados em conta antes de tudo, isto é: de forma 

preponderante, mas não absoluta. O livro de Beauchamp e Childress ganhou importante 

repercussão em diferentes países, incluindo o Brasil – por exemplo, fornecendo ideias centrais 

para documentos éticos seminais, como a Resolução Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

196/9614 (MOTTA; et al., 2012). 
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Utilitarismo 

A origem do utilitarismo nos remete ao século XIX, conforme aponta Stuart Mill (2007). 

A palavra utilitarista foi empregada foi no final do século XVIII, segundo o conceito de utilidade 

proposto pelo filósofo escocês David Hume (1952). Nesse caso, a utilidade dos atos estava em 

termos de felicidade e prazer que estes são capazes de produzir, assim destaca-se que o útil é 

compreendido como aquilo que contribui para o bem-estar geral.  

Diferente dessa visão clássica, filósofos utilitaristas contemporâneos estendem esses 

valores para aquilo capaz de causar bem-estar a uma comunidade. Desta forma:  

O credo que aceita como fundamento da moral o Útil ou Princípio da 
Máxima Felicidade considera que uma ação é correta na medida em que 
tende a promover a felicidade, e errada quando tende a gerar o oposto da 
felicidade (STUART MILL, 2007, p. 129). 

Nessa visão utilitarista, as conseqüências dos atos e a preocupação que eles possam 

beneficiar o maior número de pessoas possível é o central (FERREIRA; et al., 2015). 

Ética do cuidar 

A noção de cuidado pode ser encontrada em escritos bastante antigos na tradição 

ocidental, articulada à ideia de proteção expressa pela palavra ethos no pensamento grego antigo 

(HEIDEGGER, 2006).  

Martin Heidegger (2006) e Paul Ricouer (1994) mais recentemente retomaram a noção de 

cuidado entendendo-as como inerentes à existência humana. Ricouer (1994) indica que: 

Ora, o cuidado não se deixa captar por nenhuma interpretação 
psicologizante ou sociologizante, nem, em geral, por nenhuma 
fenomenologia imediata, como seria o caso para as noções subordinadas 
de Besorgen (cuidado para com as coisas) e de Fursorge (solicitude ou 
preocupação com as pessoas) (RICOUER, 1994, p.62). 

 

No âmbito da bioética, foi Carol Gilligan em sua obra In a different voice na década de 

1980, na qual discute a forma feminina do cuidado nas relações que a discussão sobre o cuidado 

obteve destaque (GILLIGAN, 1982). Sua lógica perpassa pela subjetividade e interdependência 
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das relações, contando com o papel fundamental da emoção na moralidade. As atitudes 

emocionais, a forma de expressar emoções apropriadas ao agir moralmente são relevantes, da 

mesma forma que os princípios e as razões que as justifiquem (FERREIRA; et al, 2015). 

Os relacionamentos interpessoais como simpatia, compaixão, fidelidade, discernimento, 

amor são enfatizadas pelas premissas dessa tendência bioética. Nessa perspectiva, cuidar tem 

como signo um compromisso emocional junto com a disposição para agir de forma a beneficiar 

as pessoas com quais se desenvolveu um vínculo significativo (FERREIRA; et al., 2015). Dessa 

forma, o fundamental não está na ação em si, mas, no modo como as ações são realizadas, os 

motivos subjacentes e se os relacionamentos positivos são promovidos ou impedidos. 

A reflexão ética através desta vertente parte do pressuposto que as pessoas envolvidas em 

conflito ético têm uma relação interpessoal importante, que pode servir como um filtro para as 

decisões adotadas. 

Bioética da Proteção 

A quarta corrente muito importante de ser apresentada é a Bioética da Proteção 

(KOTTOW; SCHRAMM, 2001). 

Historicamente, as discussões dos temas relacionados à Bioética conferem um peso maior 

às questões vinculadas ao âmbito hospitalar. O que pode ser atribuído a uma organização da 

saúde no país ainda fortemente pautada e estruturada de acordo com o modelo biomédico, o qual 

tem no hospital seu lugar de primazia (REGO; et al., 2009). Logo, ao se abordar temas de ética e 

bioética mesmo na graduação, não é incomum que se dedique maior tempo às discussões 

dirigidas a temas prevalentes no âmbito hospitalar — como a eutanásia, o aborto e a 

hemotransfusão em testemunhas de Jeová (REGO; et al., 2009) — desconsiderando-se, em 

grande medida, questões relativas a outros cenários, como a APS.Essa abordagem faz parte do 

campo da bioética clínica, a qual recorre majoritariamente ao modelo principialista 

(BEAUCHAMP; CHILDRESS, 1994).  

No entanto, quando se observa a dimensão e natureza dos problemas enfrentados no 

âmbito da saúde coletiva, se identifica a insuficiência deste modelo para responder às questões 

colocadas (SCHRAMM; KOTTOW, 2001). Nesse sentido, os autores fazem uma análise do 
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modelo principialista e propõem a adoção de uma nova versão de ética de responsabilidade 

pensada como um princípio de proteção. Este princípio é entendido pelos autores como o mais 

adequado para o enfrentamento dos problemas morais referentes à saúde coletiva, pois torna 

possível a junção entre as concepções de sanitaristas e eticistas na busca pela resolução de 

conflitos. 

Mas afinal, o que seria a Bioética da Proteção?  

A Bioética da Proteção possui relação com a própria base fundamental do Estado, que 

desde o século XVIII, tem como prerrogativa fundacional o zelo pela integridade física e 

patrimonial dos seus cidadãos, sendo isto fundamento moral do estado de bem-estar 

contemporâneo. Fazendo um paralelo do propósito de origem da Saúde Pública, fornecer 

proteção sanitária à força de trabalho no século XVIII, podemos dizer que já nesse momento se 

cruzavam esse campo com o uso do princípio da proteção (KOTTOW; SCHRAMM, 2001). 

Possui como características principais que a diferencia de outros princípios, os seguintes 

pontos (KOTTOW; SCHRAMM, 2001): 

- Gratuidade, a qual diz respeito a assumir atitudes protetoras sem ter a obrigação; 

- Vinculação, ou seja, a partir do momento que assumir a responsabilidade, não poderá 

renunciar; e 

- Suprir as necessidades de acordo com o ponto de vista do afetado, ou seja, afastando-se 

de uma atitude beneficiente paternalista na qual o agente decide o que é benéfico ou não para o 

beneficiente, e utilizando como referencial a avaliação daquele que recebe a ação. 

A proteção que aqui buscamos definir pode ser utilizada como princípio em diferentes 

relações: 

(1) às relações interpessoais — como, por exemplo, aquelas estabelecidas 
entre profissional de saúde e paciente; 
(2) às relações entre Estado e cidadãos — como na ocasião da formulação 
de políticas públicas de saúde elaboradas por gestores e que recaem sobre 
uma determinada população. 
(3) às relações entre o homem, os demais seres vivos e o planeta — as 
políticas ambientais que visassem proteger o óikos (“casa comum”) 
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indispensável à sua sobrevivência contra catástrofes são bons exemplos 
deste tipo de relação. (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2009, p.1246) 

 

A noção de que a Bioética da Proteção pode nos fornecer ferramentas que facilitarão, 

sobremaneira, conduzir as questões relacionadas ao campo da saúde pública torna-se clara 

quando percebemos que as políticas de saúde pública envolvem dois lados principais que devem 

ser equilibrados: a população em seu contexto sócio-ambiental e as instituições públicas 

responsáveis pela implementação das políticas sanitárias de prevenção e promoção da saúde. 

Nesse ângulo, notamos que o Estado adquire obrigações que implicam numa ética de 

responsabilidade, o qual relacionamos ao eixo da proteção. Este olhar permite a possibilidade de 

haver uma avaliação das ações voltadas a suprir necessidades coletivas verdadeiramente sentidas 

pela população (SCHRAMM; KOTTOW, 2001). 

Na medida em que este princípio é adotado como forma de avaliar moralmente uma 

determinada situação/política de saúde pública, algumas condições concretas devem estar 

subjugadas no processo. Schramm e Kottow (2001) as apontam em seu texto: 

Corresponde considerar a proteção cada vez que determinados objetivos 
de saúde (sanitários) sejam aceitos publicamente como obrigatórios por 
serem considerados indispensáveis. A aceitação de programas de saúde 
pública implica a certeza - ou alta probabilidade - de que as medidas 
propostas são necessárias e razoáveis o suficiente para prevenir problemas 
de saúde abordados. Uma vez aceito como relevante, o princípio da 
proteção pode cumprir plenamente o seu papel, uma vez que não pode ser 
descartado por razões secundárias, tendo em vista que existe uma 
necessidade social para exercer a proteção através de ações programadas, 
ou seja, quaisquer efeitos negativos não invalidam o programa (p. 954). 

 

Numa perspectiva abrangente apresentamos a concepção de que o trabalho na APS 

apresenta sintomas de inscrição em uma lógica de precarização, resultado de um modo de 

organizar o trabalho típico do capitalismo tardio no qual estamos inseridos. Esses sintomas, frutos 

de um contexto macropolítico, localizam-se no âmago da equipe de trabalho gerando angústias, 

sofrimento e tensões complexas, nos quais os profissionais são colocados diante da tomada de 

decisões que refletem na sua vivência e nas relações ali estabelecidas (DRUCK; et al., 2010).  

Nesse sentido, levando a cabo que o campo de conhecimento da Bioética abarca um 
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amplo espectro de desafios e conflitos referentes às implicações morais da práxis humana, 

entendemos que há uma ponte importante entre esses dois terrenos e que precisa ser lapidada. 

Assim sendo, entre as correntes da Bioética apresentadas, optamos por utilizar a Bioética 

da Proteção, a qual, em nosso entendimento, nos fornece maior facilidade em abordar a grande 

quantidade de situações complexas colocadas na saúde pública, através da sua proposta de 

descrever de maneira detalhada o problema colocado, prescrever as melhores condutas de como 

abordar a questão e propor possibilidades de proteção aos sujeitos envolvidos no problema. 

Possivelmente, assim, um suporte novo poderá ser ofertado aos trabalhadores colocados à frente 

desses dilemas cotidianamente. 
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5 BIOÉTICA DA PROTEÇÃO : um antídoto para a precarização do trabalho? 

 

Neste trabalho, nos propomos a apresentar a Bioética da Proteção como uma caixa de 

ferramentas que pode ser empregada para discutir a precarização do trabalho – na Atenção 

Primária à Saúde – como questão ética, tendo em vista a proteção dos trabalhadores. Para tanto, 

nos preocupamos nessa seção em apresentar as origens e conceitos da Bioética da Proteção, assim 

como onde e de que maneira se dá a sua aplicabilidade. Nesse sentido, temos um expressivo 

conjunto de problemas frutos de um labor precarizado que afeta os sujeitos implicados e 

representam a deflagração de muitos conflitos e dilemas bioéticos. Assim, o princípio da proteção 

serve como um facilitador para o enfrentamento dos problemas, propondo as melhores 

abordagens a serem feitas e formas de proteger os sujeitos vulnerados em questão. 

5.1 Esmiuçando o princípio da proteção 

Origens da Bioética da Proteção  

Iniciando a discussão a partir de uma análise etimológica, a palavra Bioética é composta 

por dois prefixos gregos: bios, que possui o significado de vida prática humana, de maneira 

antagônica ao que indicava a palavra zoe, correspondendo ao significado da vida simplesmente 

orgânica; e ethike, que remete ao termo ethos, compreendido como sinônimo de moral, ou seja, 

como costume (aplicado aos hábitos vigentes e aceitos na polis ou sociedade) ou caráter (aplicado 

ao cidadão). O primeiro sentido de ethos serviu de base para a tradução “latina” Moral, enquanto 

que aquele relacionado ao caráter é o que orienta a utilização atual que damos a palavra ética 

(GOLDIM, 2000). 

Diante dessa discussão, se faz pertinente trazer o que disse Ricouer (1990) sobre moral e 

ética: 

É preciso distinguir entre moral e ética? A dizer a verdade, nada na 
etimologia ou na história do uso das palavras o impõe: uma vem do grego, 
outra do latim, e ambas remetem à ideia dos costumes (ethos, mores); 
pode-se, todavia, distinguir uma nuance, segundo se ponha o acento sobre 
o que é estimado bom ou sobre o que se impõe como obrigatório. É por 
convenção que reservarei o termo 'ética' para a intenção da vida boa 
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realizada sob o signo das ações estimadas boas, e o termo 'moral' para o 
lado obrigatório, marcado por normas, obrigações, interdições 
caracterizadas ao mesmo tempo por uma exigência de universalidade e 
por um efeito de constrição. Pode-se facilmente reconhecer na distinção 
entre intenção de vida boa e obediência às normas a oposição entre duas 
heranças: a herança aristotélica, na qual a ética é caracterizada por sua 
perspectiva teleológica (de télos, fim); e uma herança kantiana, na qual a 
moral é definida pelo caráter de obrigação da norma, portanto por um 
ponto de vista deontológico” (p.3). 

 

Historicamente, o termo ethos parece ser mais antigo que o termo ethiké, pois o primeiro 

já é utilizado no período homérico com o significado de guarida, referindo-se, portanto, à função 

protetora. Inicialmente, o termo foi reservado aos animais para defendê-los contra seus eventuais 

predadores e em seguida, aplicados aos humanos num sentido semelhante (SCHRAMM, 2008). 

Percebe-se que os campos semânticos dos termos bioética e proteção se aproximam, mas 

não podem ser confundidos, pois “nem toda bioética é bioética da proteção e nem todo meio de 

proteção é meio da bioética” (SCHRAMM, 2008, p. 16).  

A bioética pode estar relacionada com aspectos mais individuais da vida como, por 

exemplo, o estilo de vida que nos remeteria a uma discussão sobre a autonomia pessoal, a qual 

não pode ser subsumida a algum tipo de proteção, pois ao ser submetido à lógica da proteção, a 

própria autonomia estaria sendo afetada. Assim como, existem meios de proteção que podem ser 

questionados do ponto de vista ético (como a medicalização dos comportamentos que não 

prejudiquem terceiros, mas que, mesmo assim, se tornam objeto de formas de estigmatização, 

controle e interdição, supostamente para proteger o agente moral contra si mesmo, mas indicam, 

sobretudo, um mal-estar coletivo frente a outros problemas globais) (SCHRAMM, 2008). 

A palavra proteção apareceu de maneira explícita – em termos bioéticos – pela primeira 

vez, através do Relatório de Belmont Principles and Guidelines for the Protection of Human 

Subject of Research, apresentado pela National Commission for the Protection of Human Subjects 

of Biomedical and Behavioral Research, em 1979. A comissão inclui o termo no texto do 

relatório e na autodenominação como grupo institucional (SCHRAMM, 2008).  

No entanto, outros fatos foram importantes na história desse princípio bioético. Dentre 
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eles, destacam-se os códigos e diretrizes internacionais como o Código de Nuremberg (1947) e as 

várias versões da Declaração de Helsinque (1964-2000), que regulamentaram a pesquisa 

biomédica depois dos abusos cometidos por cientistas e profissionais da saúde contra sujeitos e 

populações, tanto em países com regime autoritário como em países autodenominados 

democráticos, ao longo do século XX (SCHRAMM, 2008). 

A Bioética da Proteção, no entanto, é proposta mais recente no campo da bioética, sendo 

incluída, pela primeira vez, por pesquisadores latino-americanos – professores Fermin Roland 

Schramm e Miguel Kottow – ao explicitarem conteúdos que perpassam a ética desde seus albores 

e que se referem aos problemas morais envolvidos pela vulneração humana, ou seja, a condição 

existencial dos humanos que não estão submetidos somente a riscos de vulneração, mas a danos e 

carências concretas, constatáveis por qualquer observador racional e imparcial (KOTTOW e 

SCHRAMM, 2001).  

Surgiu a partir da aplicação do corpo teórico-prático da bioética tradicional, na 

perspectiva de transformá-lo e adaptá-lo aos conflitos em saúde pública na América Latina, 

região do mundo que tem problemas próprios, mas que compartilha os demais problemas que se 

referem à humanidade e ao planeta como um todo, como a exclusão social – que infringe o 

princípio e justiça – e a destruição ambiental – que infringe tanto o princípio da sacralidade da 

vida como o princípio da qualidade de vida (SCHRAMM, 2008). 

Conceituando a Bioética da Proteção 

A grande maior parte das abordagens bioéticas é feita sobre temas recorrentes a bioética 

clínica, questões a respeito do fim da vida ou começo dela, por exemplo. No âmbito da saúde 

pública, as ferramentas apresentadas pela bioética clínica não são suficientes para enfrentar os 

principais dilemas morais surgidos (REGO; et al.,2009). Ainda quando estes dilemas são 

abordados, são feitos a partir de uma adaptação dos instrumentos da bioética clínica em analogia 

a relação medico/paciente. Outrossim, as publicações, mesmo quando discutem temas como 

prevenção da infecção por HIV ou o direito à saúde no âmbito da Saúde Pública, fazem uma 

análise genérica, sem apontar ferramentas e métodos específicos capazes de atender aos 

problemas (KOTTOW; SCHRAMM, 2001). 
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Com base nessa visão, no texto publicado por Kottow e Schramm (2001), no qual fazem 

uma análise do modelo principialista – base para a bioética clínica – apontando sua inadequação 

na saúde pública, são discutidas três propostas alternativas de bioética, a saber, o princípio da 

solidariedade, a ética da responsabilidade ontica e a responsabilidade diaconica. Ao final, é 

proposta uma nova versão de ética da responsabilidade elaborada como um princípio da proteção, 

compreendido como o mais adequado para o enfrentamento dos problemas éticos na Saúde 

Pública. 

Por responsabilidade ontica e diaconica Kottow & Schramm (2001) entendem que: 

Responsabilidad óntica y responsabilidad diacónica tienen características 
comunes: no son fruto de una solicitud explícita sino de la vulnerabilidad 
del sujeto que insinúa una necesidad de amparo que es ofrecido por el 
agente moral. Ambas son as úmidas libremente o, a lo sumo, obedeciendo 
a un deber imperfecto o virtud relativa a un “perfeccionamiento” de la 
conducta moral individual, por lo cual no pueden ser consideradas deberes 
propiamente dichos en sociedades seculares y laicas. Finalmente, los 
modos de responsabilidad asumidos constituyen um compromiso general 
que no puede tener objetivos claramente identificados, careciendo de un 
programa o agenda definidos encuanto a beneficios específicos propuestos 
(p. 74). 

 

Quanto à solidariedade, trata-se de um princípio que tem origens no século XVIII com 

relação ao pensamento sociopolítico da França. Kottow e Schramm (2001) à respeito da 

solidariedade, dizem que: 

La solidaridad asume que la atomización de um colectivo hace más 
vulnerable a cada uno de sus miembros, por lo cual es recomendable 
entender este colectivo como un sólido (= solidaridad) que aún a los 
esfuerzos de todos para paliar infortnios, defenderse de agresiones, 
constituir um sistema de protección y elaborar en conjunto para la 
obtención de bienes comum (p. 85). 

 

Assim, esse princípio foi pensado como uma forma de dar amparo – teórico e prático – 

aos sujeitos e populações implicados nos conflitos morais existentes na Saúde Pública e na 

pesquisa com seres humanos. Portanto, trata-se de uma ética aplicada a esse contexto e a esses 

sujeitos vulnerados e vulneráveis. Também é uma ética prática quando o seu propósito também 
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consiste em resolução dos problemas surgidos dos conflitos morais, relativos a interesses e 

valores discrepantes entre si (SCHRAMM, 2005). 

Os grupos vulneráveis são entendidos como aqueles que, por alguma razão independente 

de suas vontades, não são capazes de se defenderem sozinhos pelas condições desfavoráveis em 

que vivem ou devido ao abandono das instituições vigentes que não lhes oferecem o suporte 

necessário para enfrentar sua condição de afetados e tentar sair dela. Assim, consideram-se 

vulneráveis os indivíduos que de alguma maneira se encontram expostos ao risco de serem 

prejudicados e vulnerados aqueles que de alguma maneira já foram afetados (SCHRAMM, 

2008). 

De maneira a suprir esses desafios éticos, a abordagem da Bioética da Proteção pode se 

dar em duas vertentes principais. A primeira se preocupa em amparar os sujeitos/populações 

incapacitados diante da realização de projetos de vida justos e dignos, no sentido preconizado 

pelos direitos humanos, como aquilo que é moralmente correto e necessário para o convívio 

humano. Essa forma de pensar a bioética é chamada de stricto sensu (SCHRAMM, 2008). 

A outra vertente, chamada lato sensu, está relacionada com a premissa de que existem 

interesses coletivos e ecológicos que não podem ser subsumidos a interesses de indivíduos ou de 

grupos humanos particulares. Nesse sentido, a Bioética da Proteção se ocupa das condições 

necessárias à própria antropogênese, ou seja, da sobrevivência da espécie humana (SCHRAMM, 

2008). 

À respeito da aplicabilidade da Bioética da Proteção 

Ao falar em proteção, as primeiras relações a serem pensadas são aquelas referentes aos 

pais e filhos, na qual, a proteção encontra um bom referencial de análise. No entanto, a aplicação 

dessa Bioética se dá tanto nas relações interpessoais (como as entre pais e filhos, médico-

paciente, educador-educando, ou seja, estabelecidas pela empatia e simpatia entre dois sujeitos), 

quanto naquelas dadas no âmbito da Saúde Pública, quando se relacionam interesses entre 

formuladores de políticas sanitárias e possíveis usuários dos sistemas de saúde implementados a 

partir de tais políticas, e, de forma geral, entre responsáveis pelo bem-estar de uma coletividade e 

seus reais ou suposto beneficiários; em suma, se aplica às relações entre o Estado e os cidadãos 



80 

 

(SCHRAMM, 2005). 

Para a resolução dos conflitos morais é condição necessária, analisar os fatos de uma 

maneira mais racional e imparcial possível, isto é, esmiuçando os conceitos e os tipos de 

argumentos envolvidos; eventualmente o grau de competência moral dos atores em conflito; as 

circunstâncias dos conflitos e as possíveis/prováveis consequências decorrentes de uma 

determinada decisão. Para tanto, recorrer à teoria, tradicionalmente papel da Ética Teórica, é 

importante ser feito. Mas a bioética da proteção é também prática, no sentido de indicar as 

normas desejáveis para a solução dos conflitos, sendo que a teoria (ou análise racional e 

imparcial) é condição necessária e a prática a condição suficiente de uma ação bioética bem 

sucedida (SCHRAMM, 2005). 

 Como ética prática, a bioética da proteção tem uma relação estreita, também, com a 

política, a qual tem sempre um forte componente moral. De fato, uma política sem ética não é 

propriamente uma política, visto que não só não pode resolver os problemas de maneira 

moralmente legítima, mas pode ainda criar ulteriores conflitos. Pelo menos em sociedades 

democráticas e pluralistas. Neste sentido, a política, vinculada à ética, não é a arte daquilo que 

pode ser feito numa situação determinada, mas a arte de saber fazer corretamente aquilo que 

deveria (ou seria bom / bem) ser feito em prol do bem-estar da pólis, de onde deriva justamente a 

palavra política. Em suma, não fazer o que pode ser feito, mas fazer o que deve ser feito, ou que 

seria moralmente correto fazer (SCHRAMM, 2005). 

Em suma, podemos definir a aplicação e práxis da Bioética da Proteção como: 

[...] uma ética aplicada que se refere às práticas humanas que podem ter 
efeitos significativos irreversíveis sobre os seres vivos e, em particular, 
sobre indivíduos e populações humanas, considerados em seus contextos 
bioecológicos, tecnocientíficos e socioculturais, tendo em vista os 
conflitos de interesses e de valores que emergem de tais práticas e que, 
para poder dar conta de tais conflitos, (a) se ocupa de descrevê-los e 
compreendê-los da maneira mais racional e imparcial possível; (b) se 
preocupa em resolvê-los, propondo as ferramentas que podem ser 
considerados, por qualquer agente moral racional e razoável, mais 
adequados para proscrever os comportamentos considerados incorretos e 
prescrever aqueles considerados corretos; e (c) que, graças à correta 
articulação entre (a) e (b), fornece os meios capazes de proteger 
suficientemente os envolvidos em tais conflitos, garantindo cada projeto 
de vida compatível com os demais (SCHRAMM, 2005). 
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5.2 A precarização no cerne do trabalho em saúde: descrevendo os principais problemas 

Ao mesmo tempo em que vemos acontecer mudanças expressivas no mundo do trabalho 

que apontam para um combinado de flexibilização e precarização laborais, vemos o 

enfraquecimento da proteção social fornecida pelo Estado, imergindo numa lógica de 

privatização e individualização (KOVÁCS, 2013).  

Nessa lógica, direitos mínimos que o Estado deveria fornecer ao trabalhador estão 

profundamente ameaçados. Segurança, saúde, formação, salários, carga horária de trabalho fazem 

parte de uma cidadania básica que vem sendo diminuída gradativamente no Brasil (MARTINS; 

MOLINARO, 2013).  

Fazendo um paralelo da afirmação acima com o conceito de Estado protetor, ou seja, 

“aquele cuja tarefa é fornecer um padrão mínimo de renda, alimentação, saúde, moradia e 

educação garantidas a qualquer cidadão como um direito público, não como caridade” 

(SCHRAMM, 2011, p.715), podemos dizer que nessa nova realidade do mundo do trabalho na 

ordem vigente do capitalismo tardio, há um grande conflito bioético, na medida em que 

compreendemos bioética na sua relação com as dimensões e argumentos morais das práticas 

humanas que podem ter efeitos irreversíveis sobre fenômenos vitais, afetando a qualidade de vida 

de todos os seres vivos (KOTTOW, 1995).  

Isto é, o Estado se ausenta da sua função protetora, enquanto a precarização se enraíza e a 

qualidade de vida e garantias mínimas do trabalhador diminui. Kovács (2013) ressalta que esse 

processo precarizante, não tem base somente numa fatalidade econômica, como muitas das vezes 

é exposto, mas sim, tem estreita relação com opções políticas de um Estado com uma estratégia 

de “flexibilização precarizante” (KOVÁCS, 2013, p.50). 

Essa condição produz um conjunto grande de população vulnerada, composta por 

inúmeros trabalhadores e no âmbito da saúde, também pela população usuária do serviço 

prestado por esses profissionais. 

Assim, essa etapa do texto, consiste em descrever através de relatos, análises e citações 

sobre os principais dilemas pelos quais os trabalhadores de saúde passam na relação com o 
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trabalho precarizado. Para isso, realizamos a leitura minuciosa das principais publicações 

relacionadas com o tema a fim de identificar os problemas e descrevê-los aqui. 

Para melhor descrever a questão, dividimos os achados em três eixos principais de 

problemas, relacionados à (i) instabilidade e insegurança no vínculo de trabalho; (ii) captura do 

processo produtivo e cerceamento da autonomia do trabalhador e; (iii) implicações da lógica 

produtivista na produção do cuidado e no modelo de saúde. 

 

i. Instabilidade e insegurança no vínculo de trabalho 

O aumento do desemprego, a difusão do emprego precário e a falta de perspectivas 

profissionais são situações com uma enorme capacidade de produzir um ambiente de angústia e 

gerar sentimentos de forte insegurança e ansiedade (KOVÁCS, 2013). Nesse sentido, uma 

reflexão feita por Bauman (2001, 2003), à respeito do processo de globalização, se faz muito 

pertinente, pois ao analisar o seu funcionamento sob a lógica selvagem da concorrência, nota que  

ela se conforma em algo perverso que contamina as bases de segurança da nossa vida, de maneira 

nunca antes vista.   

A partir desse olhar, analisamos algumas mudanças ocorridas no Brasil que repercutem 

sobre o trabalho em saúde na APS, como por exemplo, o processo de terceirização, a relação 

entre OSS e Estado, assim como os arranjos contratuais para gestão de pessoal. 

Na dinâmica de mudanças administrativo-gerenciais do Brasil, as responsabilidades sobre 

as funções sociais do Estado foram transferidas para gestão indireta através, principalmente da 

terceirização (DRUCK; THEBAUD-MONY, 2007). Assim, na saúde, tem sido feitos diferentes 

arranjos contratuais entre o núcleo central da administração pública e os entes federativos 

estaduais e municipais, ou com prestadores de serviços inscritos nas novas modalidades jurídico-

administrativas público ou privadas, como as OSS (Organizações Sociais de Saúde) e as 

fundações estatais (LIMA; RIVERA, 2012). 

Com isso, ocorre no âmbito da APS de municípios como o Rio de Janeiro e São Paulo, 

uma transferência de poder da administração direta para instituições como as OSS. Ficando sob a 

responsabilidade destas, estabelecer normas e parâmetros para contratação, demissão e 
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remuneração de profissionais das equipes, além de propor dinâmicas na organização e avaliação 

do processo de trabalho das equipes e dos profissionais (CARNEIRO; MARTINS, 2015). Uma 

forma de vinculação perigosa, pois, ainda que garanta alguns direitos trabalhistas através da CLT, 

é um vínculo instável e inseguro. 

À guisa de exemplo, temos o município do Rio de Janeiro, onde a prefeitura municipal 

organiza a APS através de contratos com OSS, ficando cada uma delas responsável por uma 

determinada quantidade de unidades de saúde, sendo sua a função de gerir essas unidades, assim 

como, contratar e demitir funcionários. Esses contratos estabelecidos têm um prazo máximo de 

existência, sendo inicialmente colocado o prazo de dois anos para término do contrato, podendo 

ser estendido por mais dois e ainda mais um, caso o alcance das metas determinadas seja feito 

Assim, após, no máximo cinco anos, a OSS que geria aquelas unidades de saúde terá, 

obrigatoriamente, que sair, encerrando também, o contrato dos trabalhadores vinculados 

(CARNEIRO; MARTINS, 2014). Dessa forma, há uma rotatividade de trabalhadores na APS que 

pode trazer prejuízos tanto para a comunidade quanto para o próprio trabalhador, levando em 

consideração que ele terá de iniciar um novo ciclo de trabalho, o que, conforme analisa Sennett 

(1999), isso se configura como um problema pela dificuldade no estabelecimento de projetos 

estratégicos (de longo prazo) profissional e pessoal. 

De modo similar, em pesquisa realizada na Estratégia Saúde da Família de um município 

do Espírito Santo por Araújo e Faria (2011, p.150), a ocorrência de uma fala, esclarece bem o que 

estamos falando:“A gente às vezes fica pensando ‘Até a onde eu posso ir?’ Às vezes tem planos 

para o futuro e tal, mas eu não sei se eu vou poder. Porque não sei se eu vou estar trabalhando 

amanhã. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem” (trabalhador). 

Há ainda a possibilidade de rescisão contratual entre as partes, a qual pode ocorrer a 

qualquer momento. Nessas situações, são relatados comprometimento dos direitos trabalhistas do 

pessoal vinculado, sem recebimento de fundo de garantia e sem pagamento de salários, em 

função do desaparecimento das OSS responsáveis (CARNEIRO; MARTINS, 2014). 

A falta de uma regulamentação geral que estabeleça de forma clara o tipo de relação, os 

direitos, obrigações contratuais entre Estado e essas instituições, deixa o trabalhador em uma 

posição de extrema vulnerabilidade. Nesse sentido, traçamos um paralelo com a definição de 
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indivíduos/população vulnerados trazida pela Bioética da Proteção, compreendidos como sujeitos 

despossuídos de empoderamento que os faça capazes de enfrentar as consequências negativas do 

ato em questão (SCHRAMM, 2011).  

Grande parte dessa vulnerabilidade do trabalhador está na insegurança dessas relações. 

Uma condição que vai além do trabalhador flexibilizado, alcança o conjunto da sociedade, 

mesmo aquele que possui a estabilidade de vínculo trabalhista. Ultrapassa o âmbito individual e 

se expande, conforme Bourdieu (1998) já apontara, para uma generalização da insegurança, um 

novo modo de dominação, onde ela é mantida permanentemente como forma de coagir 

trabalhadores à submissão e aceitação da exploração. O que ele denomina como flexploração, a 

gestão racional da insegurança. 

 

ii. Captura do processo produtivo e cerceamento da autonomia do trabalhador 

No trabalho em saúde, Merhy (1997) ressalta o processo relacional que se estabelece no 

encontro entre duas pessoas, com espaço de escuta, falas, empatias e interpretações, 

caracterizando aquilo que chama de trabalho vivo em ato. Nesse encontro são produzidos 

afetamentos que vão por fim repercutir no cuidado em saúde como um todo (FRANCO, et al., 

2009). Percebemos, então, que a produção do cuidado é intrinsecamente conectada com a 

intenção, as tecnologias relacionais e a liberdade do próprio trabalhador. Como ressalta Deleuze 

(1998), estes encontros têm uma enorme capacidade tanto de potencializar a força vital – o que 

ele denomina como “paixões alegres” – quanto de reduzi-la – “paixões tristes”.  

Em texto sobre o trabalho do Agente Comunitário de Saúde e a reestruturação produtiva 

na Atenção Primária à Saúde, Franco e colaboradores (2009) trazem a discussão das linhas de 

força que perpassam o trabalho do profissional de saúde. Estando este, o tempo todo, sujeito a 

distintas formas de captura que podem orientar o seu processo de trabalho. Essas linhas de força 

são tanto da ordem macropolítica – como os modelos hegemônicos de saúde ou a conformação 

do Estado – quanto movidas, também, por forças micropolíticas – vindas da relação com o 

paciente, as famílias e o território no qual está inserido (FRANCO; et al., 2009). 

Entre as linhas de força capazes de capturar o processo produtivo do trabalhador de saúde, 
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estão aquelas exemplificadas pela situação de instabilidade e precarização, combinadas às 

contratualizações hoje feitas entre gestores e instituições terceirizadas. No município do RJ – 

tomado novamente como exemplo – isso é feito através de um contrato de gestão entre Gestor 

municipal e OSS, onde é proposta uma carteira básica de serviços com a especificação de um 

parâmetro mínimo de execução de procedimentos para cada profissional. Nele são descritos os 

critérios de avaliação e acompanhamento dos serviços prestados pela OSS além da definição de 

uma parte do recurso financeiro variável a ser repassada mediante o alcance de indicadores e 

metas por parte das instituições, unidades de saúde e equipes (RIO DE JANEIRO, 2011). 

Por meio dessa carteira de serviços e das metas mínimas propostas, é feito um controle do 

processo produtivo, há uma tentativa de captura desses profissionais, o que traz à tona a discussão 

acerca da autonomia do trabalhador de saúde na condução de suas ações laborais, visto que o 

trabalhador é impulsionado a focar suas atividades de acordo com os pontos estabelecidos na 

semana-padrão (visitas domiciliares, acolhimento dentro da unidade, entrega de medicamentos, 

alimentação de sistemas de informação), deixando de lado outras como a realização de grupos de 

saúde e encontros com a comunidade visando à promoção da saúde (CARNEIRO; MARTINS, 

2014). 

Uma tentativa de captura que em muitos momentos se choca com os princípios 

norteadores da ESF e com o sentido do trabalho que o profissional tem, na medida em que este 

trabalhador não consegue conduzir suas ações, determinar a população alvo, de acordo com as 

necessidades que ele vê no território, e é levado a cumprir com o que está na cartela, pois com o 

alcance das metas receberá uma bonificação (CARNEIRO; MARTINS, 2014). 

Existe uma tensão e conflito constantes entre os campos de força presentes no cotidiano 

do trabalho em saúde. Existe a força própria do trabalhador que pode estar orientada pela sua 

relação próxima do território, com os usuários, que o estimula ao cuidado e a inventar formas 

criativas de novas ações terapêuticas. E existe outra força localizada no modelo programático 

fortemente burocratizado no cronograma que o aprisiona neste território existencial e capturam o 

seu processo de trabalho (FRANCO; et al., 2009). 
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iii.  Implicações da lógica produtivista na produção do cuidado e no modelo de saúde 

As novas formas de estabelecimento de contratos nos serviços de saúde introduzem, no 

serviço público, as formas gerenciais que regem o setor privado, baseadas na produtividade, 

competitividade e desempenho (RIZZOTTO, 2012). Tal é a lógica da empresa, típica das 

sociedades de controle (DELEUZE, 1992), como discutido no capítulo 3 da presente dissertação. 

Essas características, próprias da flexibilização do trabalho, têm sido estimuladas através 

de metas inalcançáveis e pelo ritmo intenso de trabalho. A forte pressão de tempo – somada (i) à 

intensificação do controle e (ii) à instrumentalização do medo da demissão – conduzem à 

intensificação do trabalho. O aumento da competitividade também contribui para esta 

intensificação, além de, acarretar ressonâncias negativas para a sociabilidade e para a saúde 

mental (DRUCK, 2010). A constatação de que a hiperatividade está associada ao 

desenvolvimento de fenômenos como a compulsividade e a autoaceleração vem revelando 

processos complexos que têm sido estudados sob várias perspectivas (MARZANO, 2004; 

DEJOURS, 2004). 

É necessário considerar, ainda, que os tempos sociais do trabalho (ritmos, intensidade, 

regimes de turnos, hora extra, banco de horas...) encontram-se em contradição com os biorritmos 

dos indivíduos, gerando acidentes e adoecimentos, destacando-se, internacionalmente, o 

crescimento de dois grupos de enfermidades: o das LER/DORT e o dos transtornos mentais. 

Entre estes, cabe ressaltar: os transtornos do ciclo vigília-sono– comuns em trabalhadores em 

regimes de turnos alternados e de trabalho noturno – que fazem parte da lista de transtornos 

mentais relacionados ao trabalho de acordo com a Portaria nº 1.339/1999 do Ministério da Saúde 

e, muitas vezes, aparecem associados (em comorbidade) ao quadro de fadiga patológica, também 

abrangido pela lista oficial; e o Esgotamento Profissional (Síndrome de Burnout), identificado no 

histórico de muitos casos de quadros depressivos e de processos psicossociais que conduzem aos 

suicídios e à escalada da dependência do álcool e das drogas (SELIGMANN-SILVA, 1994; 

2003). 

Ao analisar as novas relações de trabalho, em que o trabalho em equipe é estimulado, 

Sennett (1999) compreende que, na realidade esse tipo de trabalho veio substituir a vigilância do 

administrador pela pressão dos colegas, tornando-se uma excelente estratégia para aumentar a 
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produtividade. 

Modelos como o pagamento por desempenho, exposto por Teixeira (1999), é uma das 

estratégias de flexibilização da nova dinâmica de incorporação e gestão do trabalho, 

completamente inscrita na lógica do capitalismo tardio (LAUREANO; PEIXOTO JR, C., 2014) – 

presente tanto no setor público quanto no setor privado – consiste na remuneração composta pela 

combinação de salários fixos com uma participação em resultados alcançados que leva em conta 

a performance individual do trabalhador.  

Essas formas de controle sobre o trabalhador da saúde têm reflexo também na produção 

do cuidado, fruto desse trabalho. Ao comprometer a gestão do trabalho há um comprometimento 

também do modelo de atenção à saúde. De fato, relatos de trabalho em ritmo muito mais 

acelerado e da inexistência de tempo para desenvolver conversas mais prolongadas com os 

usuários são comuns (MALIK, 2010). Isto é, a lógica de produtividade influencia diretamente na 

forma de atuação junto da população. 

De acordo com uma fala feita em grupo focal realizada pela pesquisa de Carneiro e 

Martins (2014), demonstra claramente como a lógica da produtividade define e captura o 

processo produtivo do profissional de saúde e atinge o usuário do sistema, posto que “hoje em dia 

eles não estão preocupados com os pacientes com as causas dos problemas dos pacientes. Eles 

estão preocupados com a quantidade do sistema” (CARNEIRO; MARTINS, 2014). 

5.3 Existem formas de proteger os sujeitos vulnerados? 

“Existe algo, institucionalmente consistente (e socialmente reconhecido e aceito) que seja, 

em princípio, capaz de dar conta da ‘proteção’ das populações humanas?” (SCHRAMM, 2005).  

A essa pergunta, Schramm responde com a proposição, embora sabidamente questionável, 

dos “Comitês”, “Conselhos” e “Comissões” de ética e bioética que, desde os anos 1980, visam 

proteger pessoas e populações humanas frente às ameaças contra sua qualidade de vida, contra 

sua redução a meras mercadorias (SCHRAMM, 2005). Mas essa proposição dá conta dos dilemas 

colocados pela precarização do trabalho? Sendo a precarização um processo de proporções 

grandes e multidimensionais, ela altera a vida dentro e fora do trabalho. Expressando-se de 

diferentes formas que tornam o desafio ainda maior no enfrentamento e proteção dos sujeitos 
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vulnerados (DRUCK, 2010).  

Para responder a essa pergunta, precisaremos recorrer à relação entre o princípio da 

proteção e as bases do estado protetor. 

O Estado e o princípio da Proteção 

Um Estado que se queira legítimo – ética e politicamente –, deve ter a função principal de 

proteger os seus cidadãos. Tal proteção deve se basear num oferecimento de condições dignas de 

vida fornecida como direitos públicos básicos, como acesso a moradia, trabalho decente, renda, 

alimentação. A responsabilidade por políticas garantidoras de tal, como o direito a saúde cabe ao 

agente gestor (que representa uma instituição legitimamente constituída), o qual deverá assumir 

as ações necessárias capazes de responder às necessidades da população sob a forma de protegê-

la de fato. Entretanto, a responsabilidade protetora implica necessariamente a preocupação em 

garantir que os resultados das políticas públicas adotadas esteja sendo efetivado, logo a avaliação 

da eficácia e da efetividade das práticas das instituições públicas e de seus gestores (SCHRAMM, 

2005). 

No entanto, essa função de estado protetor, no atual contexto do mundo, onde o 

capitalismo tardio é vigente, a configuração de estado passa por um enfraquecimento frente a 

uma rede difusa de poderes dominada pelo capital financeiro e o mercado, transnacionais, e 

literalmente voláteis e incontroláveis. Dessa maneira, fica claro que a diminuição do poder desse 

estado, consiste por fim, na diminuição da capacidade deste em proteger sua população. O curso 

progressivo para esse cenário é apontado com uma perda de legitimidade crescente do Estado, na 

medida em que as pessoas se sintam menos protegidas em sua qualidade de vida e bem-estar 

(SCHRAMM, 2005). 

No entanto, essa dinâmica não se trata de algo fatalístico, ou seja, um caminho que não 

possua saídas alternativas. Os atores sociais, os seus valores, a sua capacidade de negociação têm 

grande potencial de transformação nesse processo (KOVÁCS, 2013).  

Nesse sentido, é pertinente estender a reflexão de Ilona Kovács (2018). Ela aponta uma 

perspectiva orientada para a construção de uma alternativa orientada para renovação da sociedade 

do trabalho. Uma alternativa que se constrói com um mercado de trabalho regulado, com padrões 
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e princípios estabelecidos internacionalmente, articulação entre objetivos econômicos sem 

detrimento dos sociais, com opções tecno-organizacionais centrada nas pessoas, por uma 

flexibilidade humanizada, bem como redução do tempo de trabalho. 

Esse caminho só é possível de ser traçado a partir de espaços que possibilitem o diálogo, a 

participação e negociação em todos os níveis. Nesse sentido, espaços coletivos como fórum de 

trabalhadores, sindicatos e mesmo os espaços de educação permanente são fundamentais para que 

o trabalho seja analisado, discutido e, ali construídas formas de enfrentamento, assim como 

saídas alternativas. 

Machado (2001, p. 14) sintetiza muito bem as idéias de Foucault sobre o poder “[...] ele é 

luta, afrontamento, relação de força, situação estratégica. Não é um lugar, que se ocupa, nem um 

objeto, que se possui. Ele se exerce, se disputa” (p. 14). Essa caracterização deixa claro que o 

pensamento de Foucault sobre o poder não é substancialista, mas relacional. 

As linhas de força discutidas por Franco e colaboradores (2009) estão em constante 

movimento e a liberdade do “trabalho vivo” é capaz de produzir ranhuras nessa superfície, 

operando ao mesmo tempo em lógicas por ele mesmo inventadas, de cuidados à saúde. Com essa 

afirmação, queremos tocar na seguinte questão, a potencialidade que existe na ação cotidiana do 

trabalho em saúde, fornece a capacidade aos trabalhadores de resistência que lhes permite resistir 

no cenário atual de uma diminuição da proteção do Estado, mas também de produzir novas 

alternativas, construir novas realidades para o mundo do trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 

No âmbito das relações de trabalho viu-se que a trajetória das políticas e gestão do 

trabalho adotadas no setor público de saúde do Brasil levaram a uma fragilização das relações, o 

que tem se refletido sobre o trabalhador, gerando conflitos, sofrimentos e angústias. No percurso 

de problematizar as questões surgidas no âmbito da Atenção Primária em Saúde, percebemos que 

diferentes conflitos identificados no cerne das equipes da Estratégia Saúde da Família podem ser 

facilmente trabalhadas pelo campo de saber da Bioética. No entanto, ao fazer o levantamento 

sobre essa combinação de saberes nas bases de dados científicas, concluímos que ela não é feita 

expressivamente, que na verdade, a quantidade de publicações à respeito é muito pequena.  

Tal confirmação nos impulsionou a aprofundar nas questões colocadas pela precarização 

no seio das equipes de ESF. Nesse sentido, trazemos nossa percepção de que Bioética abrange 

toda práxis humana que possa interferir e afetar os seres humanos e a vida no planeta, e que ainda 

a Bioética da Proteção formulada por Schramm e Kottow se refere a uma ética protetora de 

sujeitos vulnerados e vulneráveis, fazendo um resgate do papel do Estado na sua 

responsabilização em suprir as necessidades básicas da população, garantindo a defesa de seus 

cidadãos diante de ações que produzam efeitos negativos sobre suas vidas, fundamenta a 

utilização desse campo de saber como forma de enfrentamento. E consolida nosso entendimento 

na defesa da Bioética da Proteção como antídoto na defesa dos trabalhadores diante da 

vulnerabilização colocada pela precarização na lógica do capitalismo tardio.  

Expomos, a seguir, as conclusões às quais chegamos ao final do estudo, confrontadas com 

os objetivos propostos. 

Objetivo Geral: Analisar os principais problemas da precarização do trabalho na Atenção 

Primária à Saúde na perspectiva da Bioética, com ênfase na caixa de ferramentas da Bioética da 

Proteção.  

Conclusão: Os anos neoliberais no Brasil foram de encontro aos direitos constitucionais 

recém-instituídos, e teve como marco a reduções de gastos estatais na área social e o aumento das 

desigualdades sociais.  Além disso, as mudanças na configuração do mercado de trabalho vêm 
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transformando as identidades profissionais, individuais e coletivas, gerando novas competências, 

aumentando o desemprego de caráter estrutural e gerando precarização, desvalorização e 

informalização do trabalho, a perda de direitos trabalhistas e exclusão social. Conforme, nos traz 

a Bioética da Proteção, nossas ferramentas principais estão em uma análise minuciosa da 

situação, buscando descrevê-la o mais detalhadamente possível para assim compreendê-la em 

seus mínimos detalhes e poder, então, propor formas/ações de enfrentamento e modificação 

daquela condição. Assim, utilizar o máximo de espaços coletivos para fomentar a análise da 

precarização do trabalho na saúde é o primeiro passo nesse processo, sejam eles, os espaços de 

formação, os fóruns de trabalhadores, sindicatos, ocupando o próprio ambiente de trabalho, como 

os espaços de educação permanente, as reuniões de equipe, as assembléias, dentre outros. Além 

disso, reforçamos ainda, a importância da expansão e aprofundamento dessa discussão na 

produção acadêmica, que como identificamos neste trabalho, não conta com uma quantidade 

relevante de publicações. 

Objetivos Específicos 

Objetivo 1. Analisar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho com produção do 

processo de precarização, relacionando com os conceitos de sociedades de soberania, 

disciplinares e de controle formulados por Gilles Deleuze e Michel Foucault; 

Conclusão: as mudanças no mundo trabalho atingem o trabalhador, principalmente com a 

flexibilização do trabalho que fragiliza e precariza as relações. A esse contexto, as sociedades de 

controle adéquam-se perfeitamente ao exercício de poder; 

Objetivo 2. Identificar os principais problemas bioéticos da Atenção Primária à Saúde 

apontados na literatura científica e perceber como a precarização do trabalho é abordada na 

relação com a Bioética; 

Conclusão: as principais questões bioéticas encontradas apontaram para: 1) as relações 

entre os profissionais/trabalhadores – e os usuários do sistema de saúde; 2) questões referentes à 

conduta profissional individual e formação; 3) as relações ético-políticas da intersetorialidade na 

esfera do SUS; 4) relações entre profissionais na equipe e 5) Experiências com instrumentos de 

análise Bioética na APS. Somente dois artigos mencionaram a precarização do trabalho; 
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Objetivo 3. Descrever os problemas da precarização do trabalho no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde e analisar a Bioética da Proteção como forma de resistência no enfrentamento 

de tais conflitos. 

Conclusão: Vulnerabilidade do trabalhador expressa principalmente pela insegurança 

permanente, pela instabilidade, pelo aprisionamento do processo de trabalho, pela sobrecarga de 

trabalho e pela reduzida proteção social. A Bioética da Proteção fornece ferramentas que podem 

ser acessadas para o enfrentamento dessa condição. 
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