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EPÍGRAFE

(...)
Os nordestinos devem ficar quietos! Cale a boca, povo do Nordeste!
Que coisas boas vocês têm pra oferecer ao resto do país?
Ou vocês pensam que são os bons só porque deram à literatura brasileira nomes como o do
alagoano Graciliano Ramos, dos paraibanos José Lins do Rego e Ariano Suassuna, dos
pernambucanos João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira, ou então dos cearenses José de
Alencar e a maravilhosa Rachel de Queiroz?
Só porque o Maranhão nos deu Gonçalves Dias, Aluisio Azevedo, Arthur Azevedo, Ferreira
Gullar, José Louzeiro e Josué Montello, e o Ceará nos presenteou com José de Alencar e
Patativa do Assaré e a Bahia em seus encantos nos deu como herança Jorge Amado, vocês
pensam que podem tudo?
Isso sem falar no humor brasileiro, de quem sugamos de vocês os talentos do genial Chico
Anysio, do eterno trapalhão Renato Aragão, de Tom Cavalcante e até mesmo do palhaço
Tiririca, que foi eleito o deputado federal mais votado pelos... pasmem... PAULISTAS!!!
E já que está na moda o cinema brasileiro, ainda poderia falar de atores como os cearenses
José Wilker, Luiza Tomé, Milton Moraes e Emiliano Queiróz, o inesquecível Dirceu
Borboleta, ou ainda do paraibano José Dumont ou de Marco Nanini, pernambucano.
Ah! E ainda os baianos Lázaro Ramos e Wagner Moura, que será eternizado pelo “carioca”
Capitão Nascimento, de Tropa de Elite, 1 e 2.
Música? Não, vocês nordestinos não poderiam ter coisa boa a nos oferecer, povo analfabeto e
sem cultura...
Ou pensam que teremos que aceitar vocês por causa da aterradora simplicidade e majestade
de Luiz Gonzaga, o rei do baião? Ou das lindas canções de Nando Cordel e dos seus
conterrâneos pernambucanos Alceu Valença, Dominguinhos, Geraldo Azevedo e Lenine? Isso
sem falar nos paraibanos Zé e Elba Ramalho e do cearense Fagner...
E Não poderia deixar de lembrar também da genial família Caymmi e suas melofias (sic)
doces e baianas a embalar dias e noites repletas de poesia...
Ah! Nordestinos...
Além de tudo isso, vocês ainda resistiram à escravatura? E foi daí que nasceu o mais famoso
quilombo, símbolo da resistência dos negros á força opressora do branco que sabe o que é

melhor para o nosso país? Por que vocês foram nos dar Zumbi dos Palmares? Só para marcar
mais um ponto na sofrida e linda história do seu povo?
Ah! E sem falar numa coisa que vocês tem que aprender conosco, povo civilizado, branco e
intelectualizado: explorar bem o trabalho infantil! Vocês não sabem, mas na verdade não está
em jogo se é ou não trabalho infantil (isso pouco vale pra justiça), o que importa mesmo é o
QUANTO esse trabalho infantil vai render. Ou vocês não perceberam ainda que suas crianças
não podem trabalhar nas plantações, nas roças, etc. porque isso as afasta da escola e é um
trabalho horroroso e sujo, mas na verdade, é porque ganha pouco. Bom mesmo é a menina
deixar de estudar pra ser modelo e sustentar os pais, ou ser atriz mirim ou cantora e ter a sua
vida totalmente modificada, mesmo que não tenha estrutura psicológica pra isso... mas o que
importa mesmo é que vão encher o bolso e nunca precisarão de Bolsa-família, daí, é fácil
criticar quem precisa!
Minha mensagem então é essa: - Calem a boca, nordestinos!
Calem a boca, porque vocês não precisam se rebaixar e tentar responder a tantos absurdos de
gente que não entende o que é, mesmo sendo abandonado por tantos anos pelo próprio país,
vocês tirarem tanta beleza e poesia das mãos calejadas e das peles ressecadas de sol a sol.
(...)
Calem a boca, porque a história desse país responderá por si mesma a importância e a
contribuição que vocês nos legaram, sena na literatura, na música, nas artes cênicas ou em
quaisquer situações em que a força do seu povo falou mais alto (...).
(...) Povo sofrido, esquecido propositadamente pelos políticos do sul e sudeste, que
transformam a região em curral eleitoral. Mas o sofrimento não tira do nordestino o principal:
seu CARÁTER e sua MORAL. Povo inteligentíssimo e firme em suas convicções, e, apesar
de todas as dificuldades não esmorece. (...)
(...)
José Barbosa Júnior – Calem a Boca Nordestinos – 05 de novembro de 2010
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INTRODUÇÃO

Minha experiência de estágio no Pronto socorro de Rio das Ostras começou em agosto
de 2008 e encerrou em novembro de 2010; sendo que o estágio finalizou em julho de do
decorrente ano, a partir o tempo de permanência na unidade se deu por conta da pesquisa e
entrevista com os profissionais escolhidos.
No início das atividades do estágio curricular, um dos aspectos que despertou minha
atenção foi a saúde, ou melhor, o processo de adoecimento do trabalhador de saúde.
Esse despertar se deu através de escutas (informal) de queixas e reclamações de
funcionários de diversos setores pelos corredores e refeitório; observação de determinadas
situações que geram um grande nível de stress no trabalhador; além de todas as dificuldades e
os conflitos que permeiam as relações entre os trabalhadores dentro do seu próprio setor ou
nos demais setores da Unidade; associada a uma leitura da realidade da política de saúde
pública no país que vem passando por momentos difíceis, que podemos acompanhar pelos
meios de comunicação, como falta de equipamentos adequados, precarização dos espaços,
falta de profissionais, falta de materiais e insumos básicos para o atendimento do usuário,
assim como um crescimento constante nas demandas.
Outro aspecto que me despertou para esse tema foi o desejo de trazer para a reflexão a
ação que a mídia realiza, através dos meios de comunicação, que nem sempre ajudam a
população a criar uma perspectiva crítica da situação e sim, tem objetivo de desmerecer, o
sistema público de saúde e em seus funcionários, respondendo a uma lógica do mercado neoliberal com o intuito de levar a sociedade a acreditar que a saúde só funciona no setor privado;
isentando assim o Estado de arcar com suas responsabilidades conforme determina a
Constituição de 88 e fazendo com que a saúde deixe de ser um direito gratuito e universal.
Proponho-me, então, a realizar um estudo sobre a realidade dos profissionais de saúde
do Pronto Socorro de Rio das Ostras, tendo-os escolhido como meu objeto de pesquisa. Como
metodologia escolhida para a abordagem dos mesmos foi entrevista aberta e individual (anexo
X), por considerar uma oportunidade de conhecer melhor alguns aspectos de sua vida:
formação, trabalho, saúde, lazer, tipo e local de moradia e outros pertinentes que surgiram
durante as mesmas.
As entrevistas aconteceram em locais diferenciados, pois, apesar de priorizar a sala do
Serviço Social, houve situações, que pelo fato da demanda não facilitar a ausência do
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profissional ou mesmo pela escolha dele, em que a entrevista foi realizada em seu local de
atuação ou onde o próprio sugeriu. No início da entrevista, cada profissional pode escolher um
nome ou número que o identificasse para garantir seu anonimato e seria por esse codinome
que seriam tratados durante todo o processo da pesquisa; coleta e análise de dados.
A pesquisa foi realizada com a participação de 7 profissionais, sendo que a escolha dos
mesmos se deu de acordo com a disponibilidade oferecida pelo profissional, obedecendo os
critérios de que fossem dos dois plantões do qual participei durante o período do estágio,
segunda e terça feira e representassem setores diferenciados que não citarei aqui para dificultar
qualquer forma de identificação dos mesmos.
Para agilizar a coleta de dados e tornar as entrevistas mais rápidas, tendo presente que
eram profissionais de uma unidade de urgência/emergência, elas foram gravadas e esse
material permanecerá 5 anos sob minha responsabilidade, conforme é o procedimento.
A pesquisa tem por objetivo refletir sobre a saúde dos profissionais de saúde do Pronto
Socorro Municipal de Rio das Ostras e entender o processo de trabalho correlacionando saúde
e adoecimento do trabalhador dessa Instituição; buscando conhecer as particularidades da
inserção dos trabalhadores da Instituição, analisar a realidade de trabalho dos profissionais de
nível superior do P.S.M.R.O e discutir sobre as condições de trabalho.
Para realizar a pesquisa, busquei da autorização, por escrito, da Direção da Instituição
(Anexo II) para dar maior seriedade ao trabalho realizado.
Cada profissional selecionado devia assinar um “termo de consentimento livre e
esclarecido” (anexo III) autorizando a divulgação das informações coletadas e ciente que serão
usados citações literais da mesma. Antes de começar a entrevista, eles receberam uma cópia do
mesmo, tento total liberdade para se recusar a responder qualquer pergunta que não achasse
pertinente; o que não ocorreu em nenhuma situação. Anexado, recebiam também uma cópia da
autorização da Direção da Instituição para a realização da pesquisa.
Ao término da pesquisa e sua devida apresentação na Universidade Federal Fluminense
para ser avaliado, por uma banca examinadora, o Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras
receberá uma cópia do produto final constando entre todas as informações consideradas
relevantes e os resultados da pesquisa.
O trabalho a seguir está organizado em dois capítulos, sendo que no primeiro faço um
breve resgate do conceito trabalho, resgatando sua origem desde as antigas civilizações gregas
e romanas até o presente, e busco refletir sobre seus aspectos como exploração, expropriação,
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produção de mais valia, reestruturação, intensificação e a mola propulsora do capital, a
geração de lucro e acúmulo de riqueza e o processo histórico desde a medicina do trabalho até
a presente saúde do trabalhador e a realidade dos trabalhadores desse setor.
Toda minha reflexão é “fundamentada em uma teoria social, ancorada nos
pressupostos analíticos de Marx” (SIRELLI, 2008, p. 96), e para tanto dialoguei com o Marx
e autores, como: Iamamoto, Chaui, Barroco, Antunes, Harvey, Vargas, Merhy, Minayio
Gomes e Thedim Costa, Coggiola, Mendes e Dias, Lima e Pinto, e Olivar. Também usei
como fonte documental o periódico do NESCON, (Núcleo de Educação em Saúde Coletiva)
nº 01.
No segundo capítulo continuo e aprofundo a discussão sobre os trabalhadores de
saúde, explicando que focarei sobre os profissionais dessa área do Pronto Socorro Municipal
de Rio das Ostras, campo para minha pesquisa e explico a importância de se resgatar a
história da cidade para que a análise esteja situada historicamente. Apresento, também, um
breve olhar sobre a política de saúde do município e sua distribuição territorial. Consta
também, nesse capítulo, os dados quantitativos e qualitativos de toda pesquisa realizada e a
análise das entrevistas realizadas.
Para a segunda parte, continuou dialogando com alguns dos autores citados acima e
com outros conforme relação a seguir: Moore, Silva, Júnior e Santana, Médici, e Maemo e
Carmo.
Além dos autores, sítios e outros instrumentos foram utilizados como fonte
documental em minha pesquisa, como: os Livros de Registro de Boletim do Atendimento
Médico do PSMRO de janeiro a dezembro de 2009 e os BAM’s correspondente aos dias 01 a
05 de janeiro de 2009. Os sítios pesquisados foram: IBGE, PNUD, Secretaria Tesouro
Nacional/CNM, SCIELO, EBAH, PUCSP, Lei Federal, Ame seu Coração e GLOBO.
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CAPÍTULO 1

O

TRABALHO

NA

SOCIEDADE

CAPITALISTA

E

SUAS

INTERFACES

NA

CONTEMPORANEIDADE

Nesse capítulo, será refletido sobre o trabalho enquanto categoria de análise e
interpretação da realidade. A pesquisa amplia o conhecimento dessa categoria a partir da
análise de e autores marxistas e do próprio Karl Marx. Este autor discute sobre a sociedade
capitalista e o papel fundamental do trabalho para a consolidação da mesma. Darei
continuidade a essa reflexão dialogando com autores contemporâneos.
Ao fazer esse movimento, meu desejo é ampliar a discussão sobre o “trabalho” tão
falado e discutido pela sociedade, mas, muitas vezes ausente da profundidade necessária para
entendê-lo, não como algo natural, e sim como o resultado de uma construção histórica,
processo pelo qual o homem vai aperfeiçoando seus conhecimentos e habilidades e os
praticando em sua ação transformadora sobre a natureza, para responder a suas necessidades e
de outros, ao mesmo tempo em que se transforma, superando o “ser” natural para se tornar um
“ser” social.
Continuo a discussão sobre qual o caminho que a história da humanidade conduziu
esse processo até chegarmos ao momento da atual fase da sociedade capitalista, que vem
aumentando de forma absurda o processo de exploração e expropriação do trabalhador.
Iamamoto nos ajuda nessa compreensão:
Ao se privilegiar o tema trabalho, urge explicitar a ótica de análise que preside sua
abordagem: o significado do trabalho no processo de constituição do indivíduo
social e na produção da vida material, nos marcos da sociedade capitalista.
(IAMAMOTO, 2001, p. 31)

A história do trabalho tem origem em tempos muito remotos, tendo como uma de suas
fontes os textos bíblicos que apresenta a ação laborativa como castigo divino a Eva e a Adão
por sua desobediência.
‘”Maldito é o solo por causa de ti! Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de
tua vida [...]. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois
dele foste tirado. Pois tu és pó e ao pó tornarás”’ (Gn1, 3:17-19, apud CHAUI, 1999)
1

Leia-se livro do Gênesis, capítulo 3 versículos 17 a 19
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O então paraíso criado para o homem, lugar de descanso e ócio, foi perdido e agora só
lhe resta acatar o castigo divino, por desobediência, e ter que sobreviver com seu próprio
trabalho.
Esse relato bíblico, conhecido mundialmente é um relato sobre a “avareza” e ambição
do homem em querer ter “tanto conhecimento quanto Deus” e a consequência dessa
desobediência foi a expulsão do paraíso. A partir daí o trabalho imposto a Adão e seus filhos,
que representa toda a humanidade, seria seu castigo, meio de redenção e busca do perdão
divino e passaria a ter como característica o sofrimento e esforço físico do homem como meio
de suprir suas necessidades com o suor do próprio rosto.
O motivo de trazer presente esse aspecto da tradição religiosa a respeito do trabalho
para essa discussão, se deu por reconhecer como a ética e a moral cristã teve uma forte
influência sobre a sociedade, não apenas no tocante ao lado espiritual, mas, também no que
diz respeito às tradições e aos costumes, interferindo na vida do povo, seja ela financeira,
cultural e espiritualmente.
Portanto, para a sociedade dessa época, não trabalhar significava desobedecer
diretamente a Deus, que lhe oferece uma oportunidade de redenção. Por isso, a preguiça é
considerada um dos sete pecados capitais.
Essa idéia de trabalho como desonra e castigo, não se manifesta apenas na tradição dos
povos de origens judaico-cristã.
Ela também aparece nas sociedades escravistas antigas como a grega e a romana,
cujos poetas e filósofos não se cansavam de proclamar o ócio2 um valor
indispensável para a vida livre e feliz, para o exercício da nobre atividade da
política, para o cultivo do espírito (...) e para o cuidado com o vigor e a beleza do
corpo (pela ginástica, dança e a arte militar), vendo o trabalho como pena que cabe
aos escravos e desonra que cai sobre homens livres e pobres (CHAUI, 1999 p. 11).

Portanto, não era possível ao homem desenvolver seus conhecimentos e habilidades,
submetido ao jugo do trabalho; afinal o homem deveria ser livre, homem digno, “senhor da
terra, da guerra e da política” (CHAUI, 1999, p. 11). A autora ainda nos explicará em seu
texto que nas línguas pátrias dessas duas nações não existiam um vocábulo que representasse
a ação de trabalhar. “Os vocábulos ergon (grego) e opus

3

(latim) referem-se às obras

produzidas e não as atividades de produzi-las” (CHAUI, 1999, p. 11-12) porque produzir
2

A palavra ócio vem do Grego e quer dizer scholé, de onde vem nossa palavra “escola”.(...) (CHAUI, 1999, P. 11-

Nota 1)
3

Grifos originais
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obras era uma expressão artística e não o resultado de um ato forçado destinado aos escravos
e homens não livres.
A nossa tão conhecida palavra “trabalho” tem sua origem em dois vocábulos latinos,
vistos a seguir:
5

tripalium, instrumento de tortura para empalar 4 escravos rebeldes (...) e labor [que]
significa esforço penoso, dobrar-se sob o peso de uma carga, dor, sofrimento, pena e
fadiga (CHAUI, 1999, p. 12).

Se no estudo etimológico da palavra trabalho encontramo-lo associado ao castigo,
ausência de liberdade e de inferioridade para o homem, valorizando-se apenas o produto final
e não sua ação durante processo, Karl Marx lançará um novo olhar sobre esse fazer do
homem, como um processo transformador e emancipatório.
Quando analisado, em O capital, o que Marx entende por trabalho, não condiz com as
idéias das sociedades antigas, apresentadas acima, nem com a idéia predominante em sua
época e muito menos com as atividades exaustivas e quase desumanas que tomou forma de
trabalho na atual sociedade capitalista a que o indivíduo é submetido diariamente. Para Marx
6

(...) o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza , processo em
que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu
intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza com uma de suas
forças. Põe em movimento as forças naturais do seu corpo – braços e pernas, cabeça
e mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil
a vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo
tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve potencialidades nela adormecidas
e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. (MARX, 2008, p. 211)

Marx defende o trabalho como “o fundamento ontológico- social do ser social”
(BARROCO, 2001, p. 26), um processo que edifica o homem e não um fardo em sua vida,
conforme se deu através da exploração e escravidão. È pelo trabalho que o ser humano
desenvolve mediações que lhe diferencia dos outros seres da natureza e que lhe aproxima dos
seus semelhantes, uma vez que ele não acontece de forma isolada, pois, “o trabalho não é obra
de um indivíduo, mas da cooperação entre os homens” (BARROCO, 2001, p. 26).

4

O termo empalação significa “suplicio antigo que consistia em espetar um condenado numa estaca aguda que lhe
atravessava as entranhas deixando-o morrer” (MELHORAMENTOS, 2006 p. 182)
5
Grifos originais
6
Grifo meu
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O homem não nasce pronto com suas habilidades e capacidades plenamente
desenvolvidas; esse processo, ao contrário do imaginário comum, não é natural, ele é
construído no dia a dia na relação homem-natureza e homem com outros homens.
Durante o processo em que, através da ação da força e habilidade humana ocorre a
transformação da matéria prima encontrada na natureza, ele também se transforma; e mesmo
quando ele repetir uma ação transformadora já executada anteriormente, ao final ele ainda
assim também terá se transformado, aperfeiçoado. Ao término de uma atividade ele sempre
será um novo homem e mais habilitado do que no início do processo.
O nosso fazer não é condicionado nem tão pouco deve se tornar animalesco; existem
habilidades próprias que diferenciam a ação do homem das ações instintivas dos animais.
(...) só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo mero
fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a
servi-lhe, domina-a. E ai está em última análise, a diferença essencial entre o homem
7
e os demais animais, diferença que, mais uma vez, resulta do trabalho . (MARX,
2004, p. 28).

Partindo dessa noção de trabalho trazida por Marx, podemos, nos questionar sobre foi
qual o momento da história capitalista, o agir sobre a natureza, transformando-a e nos
transformando, começa a fazer o caminho na direção contrária, ao invés de emancipar-nos nos
regride à tempos mais remotos, com as formas mais rudimentar de relações humanas.
“O trabalho como categoria fundante do ser social (...) que o ser biológico homem se
constrói como ser social” (PINTO, e SILVA, 2009, p. 16) que Marx fala e que Lukács define
ser “antes de mais nada, (...), o ponto de partida da humanização do homem, do refinamento
de suas faculdades” (Lukács,1979, apud, Barroco, 2001, p. 26) tornou-se um fazer mecânico,
alienante que oprime, explora e expropria, fazendo o homem retornar as suas condições mais
rudimentar. É como se estivéssemos fazendo o caminho contrário, nos aproximando cada vez
mais do fazer condicionado e inconsciente dos animais levando-o a viver quase em condições
subumanas.
Na sociedade atual, se apregoa aos ventos que a forma atual do trabalho na sociedade
capital nos torna homens e mulheres livres. Mas que liberdade é essa? Liberdade isolada e
individual?

7

Grifo meu
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Liberdade no capital significa a total autonomia para decidir se desejamos ou não
vender nossa força de trabalho. No entanto, nesse modelo atual em qual vivemos, é possível
(sobre)viver sem essa negociação?
O capital não oferece ao indivíduo os meios necessários para que ele possa sobreviver
sem a venda do seu trabalho e também não lhe oferece condições para que no momento em
que ocorre essa negociação o trabalhador possa se colocar numa postura de igual para igual
frente ao seu empregador (capitalista) e poder valorar o quanto vale o seu trabalho.
Se essa sociedade garante ao cidadão total liberdade e autonomia, logo, deveria ser ele
a decidir o quanto é necessário para sua sobrevivência. Uma vez que se trata da sua força de
trabalho, ela deveria, ao menos, lhe “render” o suficiente para uma qualidade digna de vida.
No entanto o que o trabalho tem gerado ao trabalhador é sua exploração e sua alienação. O
indivíduo não se reconhece naquilo que faz; a produção final do seu trabalho lhe é estranha ou
mesmo, não terá acesso aquilo que ele próprio produziu.
O homem não percebe mais o seu trabalho como uma ação transformadora da natureza
para responder uma necessidade sua e da sociedade em que vive; nem tão pouco se vê
transformado ao final de sua ação laborativa. Ocorre o que se denomina como processo de
alienação e estranhamento onde, por exemplo, o homem se submete a vigiar a produtividade
do outro sem percebe-se como instrumento de reprodução de uma ideologia que faz o
trabalhador acreditar que está prosperando dentro do seu ambiente de trabalho, é o “vestir a
camisa” da empresa, ser o funcionário exemplar, ser o destaque do mês. Quando na verdade
ele só está cooperando com o capitalista que aumenta seus lucros, a base da exploração dos
seus trabalhadores; afinal se esse trabalhador não possui os meios de produção, logo ele será
sempre apenas um trabalhador que só dispõe de sua força de trabalho para vender.
É importante entender também que essa tão sonhada liberdade não é dada e não deve
vir sozinha. Barroco (2001)8 nos ajuda a entender como acontece esse processo em sua
perspectiva de trabalho onde sendo

(...) ele que permite o desenvolvimento de mediações que instituem a
diferencialidade do ser social face dos outros seres da natureza. As mediações,
capacidades essenciais postas em movimentos através de sua atividade vital, não são
dadas a ela; são conquistadas no processo histórico de sua autoconstrução pelo
trabalho. São elas a sociabilidade, a consciência, a universalidade e a
liberdade9.(BARROCO, 2OO1, p. 26)
8
9

Idem nota 9
Grifo meu
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Isso não quer dizer que em todo esse período histórico que nos antecedeu não tenha
ocorrido mudanças e avanços: Chaui (1999) chama nossa atenção sobre o momento histórico
em que os trabalhadores percebem a “(...) luta de classe como motor da história, se apresenta
como via na qual se forma a consciência da classe operária e sua compreensão da necessidade
histórica da ação revolucionária”. Durante décadas houve conflitos, confrontos, greves,
movimentos sociais e sindicais que através de sua luta árdua e sofrendo muita retaliação,
consegue-se ao longo da história conquistas como a redução da jornada de trabalho,
erradicação do trabalho infantil e escravo, melhoras nos ambientes de trabalho, direitos
trabalhistas como, férias remuneradas, décimo terceiro, licença maternidade entre muitas
outras que poderia citar.
Mas estamos longe de gozar de uma sociedade justa. É verdade que hoje, por exemplo,
não somos mias torturados pelo tripalium para pagar os nossos impostos; nem acoitados com
chicotes durante nossa ação laborativa.
Nascemos, crescemos, vivemos e produzimos e reproduzimos uma sociedade repleta
de valores morais sobre o trabalho; “sustentar-se com o suor do próprio rosto”, ser honrado e
manter em dias seus compromissos financeiros, se tornar independente financeiramente,
proporcionar uma vida mais digna para sua família, ou seja, “ter” e “ter”:
O carro, a casa, o computador, o celular, a escola, a saúde, a roupa e tantos outros
“ter” oferecidos através dos bens e serviços a todo cidadão, logo, oferecer “o melhor” para sua
família (entenda-se melhor, não como as condições dignas de vida e sim como um padrão
moralmente estabelecido pela ideologia burguesa, onde o indivíduo é aceito de acordo com os
bens que possui e não pelo que ele é como pessoa) é a meta da vida de todo cidadão e não
atingi-la é motivo de vergonha e sinônimo de fracasso.
O indivíduo é bombardeado pela mídia que mostra todo o tempo as maravilhas do
mercado que supre todas as suas necessidades e que todo esse maravilhoso mundo da fantasia
está ao alcance de todos, só precisamos nos esforças para conseguir: “querer, poder e
conseguir” é mais um dos lemas alienantes da nossa atual sociedade por afirmar que quando
não consegue o desejado o indivíduo é o único culpado.
Nada se fala ou se reflete (ou alguns poucos os fazem) sobre as conjunturas da
sociedade a qual pertencemos, que se mantém a partir da desigualdade de vida e de
oportunidades. Muito menos que em contra partida, a única e exclusiva forma de aquisição de
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todos os bens que a sociedade capitalista oferece ao trabalhador e é através da venda da força
de e capacidade de produzir.
No capital, desde seus primórdios, não há, nenhuma outra forma de subsistência que
não seja a relação de compra e venda da força de trabalho. E como a grande maioria não
somos dententores dos meios de produção, só o que nos resta é a entrega do maior bem que
possuímos nessa sociedade e que é sua mola propulsora: a capacidade de trabalhar; reduzir
nossa ação, antes transformadora, em mais uma mercadoria para poder nos sustentar;
tornamo-nos, também, mercadorias sujeitas aos mandos e desmandos do mercado que visa o
lucro e a acumulação dos bens socialmente produzidos para uma pequena parcela da
população. E como nascemos, crescemos e nos reproduzimos numa sociedade consumista,
somos mercadorias em busca de outras mercadorias.
Marx explicará como se dá a relação do trabalhador, possuidor da força de trabalho
com o capitalista, dono dela.
O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a quem pertence o seu trabalho.
Além disso, o produto é propriedade do capitalista, não do produtor imediato, o
trabalhador. O Capitalista paga (...) o valor diário da força de trabalho. Sua
utilização, como a de qualquer outra mercadoria (...) Ao comprador pertence o uso
da mercadoria (...). O capitalista compra a força de trabalho e incorpora o trabalho,
fermento vivo, aos elementos mortos, constitutivos do produto (...). Do seu ponto de
vista, o processo de trabalho é apenas o consumo da mercadoria que comprou, a
força de trabalho, (...).(MARX, 2008, p. 219).

Essa relação conflituosa entre empregador e empregado existente no capitalismo,
analisada por Marx ha mais de um século, continua presente na atual sociedade e cada vez
mais fragilizada pelo lado dos trabalhadores.
O capital cria formas para que sua exploração sobre o trabalhador se torne cada vez
maior, dificultando assim qualquer forma de organização entre os mesmos, pois assim, é cada
vez mais difícil que se realize a utopia da que haja negociação em pé de igualdade entre os
empregados e os empregadores.
Um dos meios criados pelo capital para manter sua autonomia e poder sobre os
trabalhadores, já presente desde a revolução industrial, é o “exercito industrial de reserva”,
conforme Marx nos explicará abaixo:

(...) a verdade é que a acumulação capitalista sempre produz, e na proporção de sua
energia e sua extensão, uma população trabalhadora supérflua relativamente, isto é,
ultrapassa as necessidades médias da expansão do capital, tornando-se desse modo
excedente. (MARX, 1890, p.731)
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E continua explicando que
(...) se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação
ou do desenvolvimento da riqueza no sistema capitalista, ela se torna por sua vez a
alavanca da acumulação capitalista, e mesmo condição de existência do modo de
produção capitalista. Ela pertence ao capital de maneira tão absoluta como se fosse
criado e mantido por ele. (MARX, 1890, p.733)

Ou seja, o desemprego no capitalismo é estrutural, é proposital. Acima Marx explica
como se deu essa manobra do capital em seus primórdios. Pode-se imaginar que foi um fato
ocorrido a dois séculos atrás, que não condiz com nossa realidade atual. Afinal, pleno século
XXI, vive-se a era da modernidade, dos avanços tecnológicos; não pode haver comparação.
Engano! Antunes nos ajuda a entender que a precarização no trabalho continua acontecer.
Pode vir com novas faces, novas formas de se manifestar, mas o trabalhador continua sendo
submetido às formas que o capital encontra para manter seu poder sobre ele.
O que dizer de uma forma de sociabilidade que desemprega ou precariza mais de 1
bilhão e 200 milhões de pessoas, algo em torno de um terço da força humana
10
mundial que trabalha, conforme dados recentes do OIT (ANTUNES, 2002, P. 36)

Enquanto o fantasma do desemprego e o crescimento do número de desempregados
assolarem a sociedade, o empregado sente-se cada vez mais intimidado e assustado com a
perspectiva de também fazer arte desse grupo e consequentemente, sujeita-se às condições de
trabalho precárias e insalubres que o sistema lhe impõe, com salários injustos e jornadas
extremamente exaustivas. Acrescenta-se a essa realidade a desarticulação dos trabalhadores
dentro e fora de suas categorias e ainda o enfraquecimento da ação sindical junto aos
trabalhadores.
Outro aspecto que deve também ser trazido para essa reflexão é o outro lado dessa
relação apresentada através da força ideológica comercial que mascara essa super exploração
com discursos de co-participação do funcionário nos lucros da empresa, quando na verdade
ele já deveria ter direito a uma fatia desse “bolo”, uma vez que todo o montante foi produzido
por ele.
Outra forma que a reestruturação produtiva se manifesta é pela idéia de pertencimento
a empresa, colocando-a acima de sua vida particular e muitas vezes chegando a sacrificar sua
relação familiar em prol da empresa, pois essa passa a representar sua família; (chavões que

10
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se repetem o tempo todo como vestir a camisa da empresa, dar o sangue pelo crescimento da
mesma), e nessa verdadeira corrida para se destacar dentre os demais e conseguir voltar os
olhos do empregador para si em busca de melhores oportunidades, o sujeito se submete a
esses esquema de super exploração (jornadas exaustivas de trabalho, horas extras muito acima
do permitido, cooptação de ações dos colegas por melhores condições, baixos salários, venda
de férias, entre vários outros que poderia citar aqui).

1.1 O atual modo de gestão da força de trabalho: acumulação flexível

Antes de iniciar minha abordagem sobre a acumulação flexível e seus impactos na
sociedade, é importante que se entenda o que quer dizer essa categoria, como se dá sua
conjuntura e quais os processos que ocorrem para ser possível seu acontecimento.
No decorrer da história do capital, faz-se necessário desenvolver sempre novas formas
de aumento da exploração sobre o trabalhador, uma vez que é essa exploração que gera o
lucro que sustenta o sistema capitalista no mundo. Logo, quanto mais o homem trabalha e
menos despesa é gerada para a empresa, evitando o desperdício de tempo e matéria prima e o
aumento de produção, maior será o lucro daquele que detém os meios de produção e a
acumulação de bens conseguido através da mais-valia11, que Marx nos explica melhor a
seguir.
Suponhamos que (...) a quantidade média diária de artigos de primeira necessidade
imprescindíveis à vida de um operário exija seis horas de trabalho médio para a sua produção
(...) que (...) se materializem numa quantidade de ouro equivalente a três xelins. [que] seriam
o preço ou a expressão em dinheiro do “valor diário da força de trabalho” desse homem. Se
ele trabalhasse seis horas diárias, ele produziria um valor suficiente para comprar a
quantidade média de artigos de primeira necessidade, para se manter como operário.
Mas o nosso homem é um trabalhador assalariado. Portanto, precisa vender a sua força de
trabalho a um capitalista. Se a vende por três xelins diários, ou por dezoito semanais, vende-a
pelo seu valor. (...) (MARX, 2004, p.89)
Mas, ao pagar o valor diário ou semanal da força de trabalho (...) [do trabalhador], o
capitalista adquire o direito de usar essa força de trabalho durante todo o dia ou toda a
semana.
Portanto, digamos que irá fazê-lo trabalhar doze horas diárias, ou seja, além das seis horas
necessárias para recompor (...) o valor de sua força de trabalho, terá de trabalhar outras seis
horas, a que chamarei “horas de sobretrabalho”, e esse sobretrabalho se traduzirá em uma
“mais-valia” e em um sobreproduto. (MARX, 2004, p. 91)

11

Maior aprofundamento sobre mais-valia conferir no anexo I, pois, como o texto é grande e não é o objeto principal
de minha análise, decidi deixá-lo na íntegra anexado, por considerá-lo muito importante e de fácil compreensão.
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É através da acumulação de riquezas socialmente produzidas que o capital se mantém
na história, no entanto, durante sua trajetória, ele tem enfrentado crises com impactos
mundiais, nessas situações de crises financeiras precisam ser criadas formas que ajudem a
sistema a superá-las. Foi assim com o taylorismo, com o fordismo12 e não é diferente com a
acumulação flexível. Para nos ajudar a entender melhor essas mudanças, vou recorrer à
explicação que Harvey (2007) faz de forma brilhante:
A acumulação flexível (...) se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneira de
fornecimentos de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. (...) envolve
rápidas mudanças nos padrões do desenvolvimento desigual tanto entre setores
como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento de
emprego no chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (...) (HARVEY, 2007,
p. 140) .

Ele ainda irá acrescentar na página seguinte que
A acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de desemprego
“estrutural”13 (em oposição a “friccional”14), (...), ganhos modestos (quando há) de
salários reais, (...) e o retrocesso do poder sindical – uma das colunas políticas do
regime fordista. (HARVEI, 2007 p. 141)

É interessante percebermos que o regime de acumulação flexível, que se diz trazer
novas maneiras de produzir, de relações de trabalho, criar novos setores, não trouxe muitas
novidades na perspectiva de revolucionar ou libertar o trabalhador explorado pelo sistema
fordista, sistema esse que em sua prática administrativa não se admite nenhum tipo de
desperdício, seja de matéria prima ou do tempo do trabalhador. A lógica é a diminuição do
prejuízo para aumentar as margens de lucros. E lucros são obtidos com a venda de
12

Taylorismo e fordismo foram formas de gestão anterior à acumulação flexível, mas devido a vasta bibliografia
(Antunes, Pires, Merhy, entre outros) não me deterei sobre eles.
13

O [desemprego] componente estrutural é a parcela da taxa de desemprego que não é revertida após um ciclo
econômico. Ocorre, principalmente, quando não há um “matching” entre as habilidades requeridas pelas firmas e as
oferecidas pelos indivíduos, causando um desequilíbrio no mercado de trabalho, mesmo que os salários reais sejam flexíveis
e os custos de ajustamento sejam nulos. (...) (ZILBERSTAJN e NETO, 1999 p. 132 nota 3)
14

O desemprego friccional ocorre devido ao fato de que tanto as firmas quanto os trabalhadores necessitam de
algum tempo para realizar o “matching” e obter informações relevantes para que seja firmado um contrato de trabalho. É um
desemprego temporário, relacionado com as mudanças de emprego dos trabalhadores. Sua importância depende tanto da
magnitude das mudanças de emprego como da duração média do desemprego . (ZILBERSTAJN e NETO, 1999 p. 132 nota 3)
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mercadorias, ressaltando que é a força de trabalho a mercadoria mais geradora de lucro para o
capitalista.
Outro aspecto também importante de ser analisado na acumulação flexível é sua
capacidade em produzir um alto índice de desemprego estrutural.
O motivo do desemprego dentro da acumulação flexível, conforme mencionado acima
como “estrutural”, não é mais o desemprego transitório, ocasionado porque o trabalhador está
em busca de uma melhor oportunidade que se adéqüe mais a sua formação e de ganhos de
salários equiparado ao investimento feito em sua carreira; faz-se o caminho contrário: diante
das transformações na economia mundial, com a decolada da automação nos meios de
produção, o trabalhador é que não tem a qualificação correspondente mais as exigências desse
novo mercado, logo fica à margem dele, gerando assim o desempregado estrutural.
Sua qualificação não é o conhecimento desejado para o manuseio e o controle sobre as
máquinas modernas que estavam sendo introduzidas no mercado, até porque as mudanças em
programas e surgimento de novos equipamentos acontecem num período tão rápido que o
trabalhador não consegue manter-se atualizado para conseguir responder às novas exigências
que vão surgindo no mercado.
Começa o processo que vai trazer insegurança para os trabalhadores, que é a
substituição de emprego ou dezenas deles por uma única máquina capaz de fazer a tarefa de
vários trabalhadores de uma só vez, fragilizando ainda mais os grupos de trabalhadores que se
vêem assombrados pela falta de possibilidades de trabalho.
Historicamente, é estratégia do capitalismo buscar sucumbir de diversas maneiras
todas as formas de manifestação e organização social que represente qualquer perigo à sua
ideologia da acumulação e do lucro. Antunes nos apresenta uma das formas que isso acontece.
Opondo-se ao contra-poder que emergia das lutas sociais, o capitalismo iniciou um
processo de reorganização de suas formas de dominação societal, não só procurando
se organizar em termos capitalistas o processo produtivo, mas procurando gestar um
processo de recuperação da hegemonia nas diversas esferas da sociabilidade. Fez
isso, por exemplo, no plano ideológico, por meio de um subjetivismo e de um
ideário fragmentador que faz apologia ao individualismo exacerbado contra a forma
de solidariedade e de atuação coletiva e social. (ANTUNES, 1999, p. 48).

Concomitante a tudo isso surgem fatores externos que buscam reforçar cada vez mais
o lado dos capitalistas empregadores que em contrapartida, dificultam as ações dos
trabalhadores como o enfraquecimento do movimento sindical, que vinha sendo de
fundamental importância na organização dos trabalhadores em suas lutas e conquistas de seus
direitos.
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Harvey nos ajuda a entender melhor esse quadro que estava acontecendo.
Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito do enfraquecimento
do poder sindical e da grande quantidade de mão de obra excedente (desempregados
ou subempregados15) para impor regime de contratos de trabalho mais flexível (...).
(HARVEY, 2007, p. 143)

E ele ainda acrescenta que o mais preocupante nesse quadro geral é “a aparente
redução do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho (...) parcial ou
subcontratado” (HARVEY, 2007, p. 143)
O autor ainda explica que a flexibilidade no emprego, em princípio não é em si
negativa, pois, pode trazer benefícios aos dois lados da negociação. O problema encontra-se
quando feito uma análise mais profunda sobre os “efeitos agregados” a essa prática que se
torna totalmente desvantajosa para o trabalhador uma vez que quando levando em conta
fatores como “a cobertura de seguro, os direitos de pensão, os níveis salariais e a segurança no
emprego” (HARVEY, 2007, p. 143) o trabalhador terá um prejuízo imensurável se comparado
com as garantias oferecidas sob esses mesmos aspectos numa relação de contrato de trabalho
regular.
Outro problema que a subcontratação vai abrir as portas é o sistema de “empresa
familiar” que o autor chamará de “trabalho doméstico, artesanal, familiar (patriarcal) e
paternalista (“padrinhos, patronos”). Essa “economia “negra” ou “informal””, conforme
explica Harvey é um fenômeno que ocorrerá tanto nos países em desenvolvimento
“”terceiromundistas”” como nos de “capitalismo avançados”.
O problema é que para que o sindicato e/ou movimentos sociais a favor dos
trabalhadores tivessem força de ação contra os empregadores era necessário uma massa de
operários com o conhecido emprego formal que formassem resistência junto às ações dos
movimentos. Com a redução de organização e articulação dos trabalhadores, a ação dos
sindicatos se enfraquece e ao mesmo tempo, por parte dos trabalhadores, participar de
atividades sindicais podia ser motivo de perseguição e provável demissão.
As organizações isoladas, como as empresas familiares, dificultavam ainda mais essa
ação sindical e como o autor vai reforçar,

15

Segundo informações no Dicionário de Língua Portuguesa Melhoramentos (2006), entenda-se o termo
subemprego como “emprego não qualificado”
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(...) os sistemas paternalistas são territórios perigosos para os trabalhadores, porque é mais
provável que corrompam o poder sindical (se ele estiver presente) do que tenham seus
empregados liberados por este do domínio e da política paternalista do bem-estar do
“padrinho”. (HARVEY, 2007, p. 145)

Há ainda outro aspecto importante de ser analisado que são as relações intra-familiares
que se estabelecem nessa situação: não falamos aqui apenas dos conflitos histórico capital X
trabalho; falamos de conflitos e brigas familiares e como Harvey nos adverte, é muito mais
fácil levar a frente a briga pelos direitos contra um patrão do que contra um pai, um avó ou
qualquer outro membro por quem se tem apreço.
O conhecimento é outro fator importante nesse momento. Já falamos anteriormente do
emprego estrutural por falta de habilidades em lidar com toda inovação tecnológica que
chegava ao mercado; logo o saber em determinadas áreas tornou-se o diferencial na
competição; seja ela no ramo tecnológico ou de serviços.
(...) Esse aumento de competição (tanto nos mercados de trabalho como entre os
empreendimentos) se mostrou, é verdade, destrutivos e ruinosos para alguns, mas sem dúvida
gerou uma explosão de energia que muitos, até na esquerda, comparam favoravelmente com a
ortodoxia e a burocracia rígidas do controle estatal e do poder corporativo monopolista. Ele
também permitiu a realização de substanciais redistribuições de renda, que favoreceram, na
maioria das vezes, os já privilegiados (...). (HARVEY, 2007 p. 161)

Segundo o que Antunes nos informa, há autores que defendem a acumulação flexível
como sendo uma reorganização positiva para a sociedade, “uma nova forma de organização
industrial” explica ele ao citar Sabel e Piore, e que comparando-a ao taylorismo e ao fordismo
ela é mais favorável ao trabalhador “uma vez que possibilitaram o advento de um trabalhador
mais qualificado, participativo, multifuncional e polivalente16 (...) (Sabel, Piore, 1984 apud
Antunes 2007, p. 48).
No entanto, não nos enganemos com essa roupagem bonita da acumulação flexível,
afinal toda a realidade apresentada acima nos mostra que ela vem caminhando por outra linha
ideológica.
A sociedade exige de fato uma maior qualificação do trabalhador e a princípio essa é
uma exigência benéfica uma vez que só traz benefícios para o mesmo. Porém, a sentença
anterior estaria absolutamente correta, se não fosse o fato concreto de que essa exigência feita
pelos empregadores não são proporcionados meios aos cidadãos que lhes possibilitem
cumpri-la.

16

Grifos originais
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A especialização, em qualquer área, a cada dia torna-se de mais difícil acesso,
principalmente para aquele trabalhador que já se expõe a jornadas de trabalho exaustivas para
conseguir sua subsistência e de sua família, além do mais, essa não é uma garantia de inserção
no mercado de trabalho.
É verdade, porém, que quando é do interesse do capital, essa mesma especialização é
fetichizada pela sociedade atual; porém não se pode negar que ela ainda está distante da
realidade da grande massa da população.
Antunes (1999), seguindo seu texto apresentará argumentos de outros autores que nos
esclarecem que a realidade que a acumulação flexível vem criando é diferente dessa visão
apologética acima citada por Sabel e Piore.
Dialogando com Tomaney, Antunes esclarece que de fato ocorreram mudanças no
sistema capitalista, principalmente nos países mais avançados, porém, que houve uma
“reconfiguração do “poder no local de trabalho e no próprio mercado de trabalho, muito mais
em favor dos empregadores do que dos trabalhadores”” (TOMANEY, 1996, apud
ANTUNES, 1999, p. 48).
E há outros aspectos que mostram que a acumulação flexível não traz tantas evoluções
quanto se propagou. Tomaney apresenta alguns pontos para sustentar sua argumentação e que
achei muito importante apresentá-las aqui:
1º - a acumulação flexível não tem trazido benefícios para o trabalhador, como se
supõe;
2º - tem sido possível constatar exemplos crescentes de intensificação do trabalho17;
3º - onde tem sido introduzida a tecnologia computadorizada, esta não vem
acarretando, como conseqüência, a emergência de trabalho qualificado;
(TOMANEY, 1996, apud ANTUNES, 1999, p. 49).

O autor apresenta outros aspectos, mas darei ênfase a esses três e dentre eles, gostaria
de aprofundar sobre o trabalho, uma fez que os outros dois já foram trabalhados
anteriormente. É importante salientar que quando se fala dessa intensificação, não estamos
falando sobre horas extras ou jornadas duplas de trabalho, a ideologia é mais perversa ainda, é
a idéia da “empresa enxuta” (ANTUNES, 1999, p. 50). Ou seja, é a lógica produtiva onde a
empresa passa a ser modela que deve ser seguido por “[possuírem] menor18 contingente de

17
18

Grifos originais
Grifo original
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força de trabalho e que apesar disso têm maiores índices de produtividade” (ANTUNES,
2007, p. 53).
Evidentemente que as máquinas são fundamentais nesse aumento de produção, mas há
a superexploração do trabalhador, buscando exaurir as mínimas pausas em sua jornada de
trabalho, procurando formas de fazê-lo produzir mais e mais em menos tempo; é um ritmo
frenético tornando o tempo comum do trabalho mais cansativo e estressante.
Empresas como o McDonald’s são exemplos onde os trabalhadores exercem suas
funções sobre a vigilância atenta de um “supervisor” que muitas vezes usam verdadeiros
“gritos de guerras” para estimula sua equipe a atender o maior número de clientes no menor
tempo possível.
Essa nova forma de trabalho não se apresenta ao trabalhador de forma negativa ou
como uma maior exploração. Ela vem camuflada através das ideologias de reconhecimento do
funcionário como aquele que veste a camisa da empresa, vai para o hall da fama, é eleito o
funcionário do mês e em alguns casos recebe bonificação seja através de prêmios ou dinheiro.
É o capitalismo usufruindo da sociedade individualista e subjetivista que ele criou e
que nós, conscientes ou não, reproduzimos em nosso dia a dia. É a sociedade da
competitividade, onde preciso ser o melhor, o primeiro em tudo que se faz.
É evidente que apesar dessas transformações acontecerem no cotidiano e de forma
individual com cada sujeito, suas repercussões se dão de forma muito mais abrangente,
conforme Antunes apresenta:
Algumas das repercussões dessas mutações no processo produtivo têm resultado
imediatos no mundo do trabalho: desregulamentação enorme dos direitos do
trabalho, que são eliminados cotidianamente em quase todas as partes do mundo
onde há produção industrial e serviços; aumento da fragmentação no interior da
classe trabalhadora, precarização e terceirização da força humana que trabalha;
destruição do sindicalismo de classe e sua conversão num “sindicalismo de
empresa”. (KELLY, 1996 apud ANTUNES, 1999, p. 53)

E é evidente que além de todas essas mudanças reforçadas pelo autor, o processo de
intensificação de trabalho, traz mais uma vez enorme benefício para o capitalista já que, se
não há aumento de horas nas jornadas, nem despesas com horas extras, ele não terá prejuízo
com encargos trabalhistas nem tributários, ao contrário, terá um grande aumento de sua
acumulação de lucros socialmente produzido pelos trabalhadores, ou seja, aumentará sua
mais-valia.
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Apesar de ser de notório conhecimento que a jornada de trabalho no Brasil, segundo a
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho)19 Art. 58 é de no máximo 8 horas diárias, (salvo
carga horária de plantonistas que são regidas por outras normas), é cada vez mais frequente as
jornadas que ultrapassam de forma abusiva essa determinação, conhecidas como horas extras.
Porém, também há normas que estabelecem um teto máximo de 2 horas extras permitidas a
cada dia de trabalho, o que também não é respeitado; mas a face mais cruel dessa ideologia de
intensificação do trabalho é a roupagem que traz com ela, apresentada numa “embalagem de
presente” com a falsa idéia de que essa super-exploração é benéfica ao trabalhador por lhe
acrescentar um valor extra ao fim do mês. Vargas (2003) nos alerta sobre como essas
mudanças vem afetando a vida do trabalhador e criando um novo perfil para o mesmo.
As conseqüências estão no novo perfil de trabalhador, nos vínculos de trabalho
temporários e/ou precários, nos baixos salários, nas posturas mais defensivas e
conseqüentes fragmentação de classe, que têm repercussões significativas na saúde
dos trabalhadores. (VARGAS, 2003, p. 16)

1.2 O rebatimento do modelo de gestão de acumulação flexível para o trabalhador

Vimos até então as conseqüências e inseguranças que o sistema flexível acarreta na
vida profissional e consequentemente social dos trabalhadores. Buscando criar meios que lhes
fortaleça, os trabalhadores começam buscar como uma alternativa para essa realidade de
desfragmentação e desarticulação da classe trabalhadora, a estabilidade oferecida pelo
funcionalismo público através de concursos públicos.
Nessa modalidade de contrato e forma de trabalho, são contempladas algumas
vantagens que foram conseguidas ao longo da história, através de muita luta dos trabalhadores
em parceria com os sindicatos e movimentos sociais, visando melhores condições de trabalho
e a garantia de maior segurança; o fantasma da demissão é menos assustador nesse panorama.
Porém, não nos iludamos, achando que o funcionário público vive num mar, pois mesmo
nesses setores também há desarticulação da classe trabalhadora.

19

Decreto –Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
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1.3 Mudanças no mercado de trabalho

A desarticulação das classes trabalhadoras, seu afastamento dos movimentos que
lutam por direitos, como os sindicatos, é um movimento benéfico para o capital uma vez que
na relação de compra e venda da força de trabalho, o trabalhador encontra-se cada vez menos
munido de condições que lhe respaldem no momento da negociação, ficando ele a mercê dos
mandos e desmandos daquele que detém o poder da compra da força de trabalho. Mais uma
vez ressaltando que nessa relação o trabalhador é meramente mais uma mercadoria que para o
capitalista só tem uma função, lhe gerar lucros cada vez mais exorbitantes.
No entanto, os trabalhadores mesmo estando em desvantagens nessa disputa de poder,
encontraram meios de garantirem algum espaço para sua classe e Vargas (2003) chama nossa
atenção para as mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho, sendo ele o principal
palco desses conflitos e meio de respaldo para a fragmentação das relações trabalhistas e dos
direitos conquistados. Porém, na atualidade, esses conflitos se apresentam com novas
roupagens, aparentando vantagem para a classe trabalhadora.

Sob a inspiração da ideologia neoliberal, o cenário que se vislumbra para aqueles
que vendem sua força de trabalho se caracteriza pela perda progressiva dos direitos
sociais, não mais garantidos pelo Estado; pelo esfriamento dos movimentos sociais
e mais precisamente do movimento sindical e pelas exigências impostas pela
sociedade de consumo e sua tendência ao individualismo, sempre sob a alegação
da valorização da subjetividade. As velhas formas de produção taylorista e
fordista, hoje não mais no “it da moda”, dão lugar aos novos conceitos de
acumulação flexível. A flexibilização da economia é o padrão de acumulação
capitalista que aponta para a fragilização da força de trabalho e seu consumo.
(VARGAS, 2003 p. 15)

Nessa relação desvantajosa, o trabalhador não perde apenas em não participar
dos lucros por ele produzidos, perde também sua subjetividade que vai sendo moldada para
responder aos interesses do patrão, perde na construção de suas relações interpessoais e
familiares e principalmente, perde sua saúde física e emocional que vai sendo desgastada com
o alto nível de estresse que esse padrão de vida que a sociedade atual lhe submete.
Nesse panorama atual, não é nenhuma novidade que a qualidade de vida do
trabalhador só decaia e o próprio indivíduo submeta-se a situações cada vez mais
exploradoras que o conduzam a relação gradativa de perdas de direitos, de relações sociais, e
de saúde.
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Segundo reportagem exibida em um programa de TV, Globo Repórter, no dia 27 de
agosto do corrente ano, o Brasil é o segundo país do mundo que sofre com o problema do
stress só perdendo para o Japão. E o profissional de saúde disputa o terceiro lugar no raking
dos estressados juntamente com outras três categorias profissionais, os operadores de
telemarketing, os bancários, e os professores.
Segundo a reportagem (anexo II) esse grupo de profissionais só perde para o stress dos
profissionais de segurança e os controladores de vôos. O principal motivo causador desse
problema de saúde que elegeu merecedor desse “grande mérito”, foi apontado pela
reportagem como sendo o estress ocupacional.
No sítio do mesmo programa, encontramos a reportagem, onde a repórter Rosane
Marchete ainda irá complementar suas informações transcrevendo uma fala da Psicóloga Ana
Maria Rossi (do International Stress Management Association (ISMA-BR) que explica:
“Sem dúvida nenhuma, no Brasil, o principal fator desencadeador de estresse é o
estresse ocupacional. O estresse profissional, que afeta 69% da população brasileira.
As pessoas estão cada vez mais desmotivadas e insatisfeitas com seu trabalho. Em
primeiro lugar, a longa jornada de trabalho está afetando diretamente o estilo e a
qualidade de vida das pessoas. As pessoas têm menos tempo. O dia continua tendo
24 horas, mas a média está sendo de 12 horas de trabalho por dia” (ROSSI, 2010)

O que não é refletido e quais são as conseqüências dessas jornadas extensivas na vida
do trabalhador, como o exemplo acima que relata o nível de stress que a sociedade brasileira
vem apresentando.
Vargas (2003) irá nos apresentar um argumento muito importante para colaborar na
compreensão desse fenômeno do trabalho na sociedade atual.

As transformações inerentes aos processos de reestruturação produtiva,
principalmente aquelas advindas das novas tecnologias, vão incidir direta ou
indiretamente sobre o tempo e conseqüentemente afetar a subjetividade dos sujeitos.
(VARGAS, 2003 p. 16)

E ao afetar a subjetividade do sujeito, afeta todos a sua volta: a família, os amigos, e
suas relações pessoais e consequentemente profissionais. Tendo cada vez menos tempo para
se dedicar às pessoas com quem se relaciona dentro e fora de seu ambiente de trabalho,
surgem as cobranças e insatisfações. Essa dificuldade irá estender-se para as dimensões
organizativas da classe trabalhadora
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O problema do Capitalismo é que, aqui como em toda parte, ele destrói as
possibilidades humanas que cria. Ele fomenta - na verdade, força o
autodesenvolvimento de todos; mas as pessoas só podem desenvolver-se de formas
restritas e distorcidas (BERMAN, 2001, apud VARGAS, 2003 p. 20).

Vargas complementa a análise da autora, relatando aspectos da flexibilização do
trabalho.
A flexibilização das relações de trabalho e a rotinização do processo de trabalho,
promovem então, a deterioração das relações de cooperação e da comunicação nos
ambientes de trabalho, tendendo à individualização das tarefas e dos riscos e a perda
da mobilização coletiva dos trabalhadores. (VARGAS, 2003, p. 16)

Gostaria de aproveitar pontos apontados na reportagem citada acima que classifica as
categorias mais expostas ao alto grau de precarização das relações de trabalho para ampliar
essa reflexão sobre a área da saúde, até porque seria romantismo acreditar que essa lógica do
capitalismo não afeta esse setor; poderíamos argumentar que a saúde está no o campo de
prestação de serviços e que não sofre essas influências, no entanto, não é esse o panorama
apresentado por Merhy que nos alerta a influência que a saúde sofreu com os modos de
produção,
(...) o trabalho em saúde, (...) tem sofrido influência de mudanças e dos modos de
organização dos processos de trabalho da atualidade. (...) ele não tem as
características típicas do industrial, pois está no terreno do setor de serviços. Porém
sempre sofreu a influência das organizações produtivas hegemônicas. Como por
20
exemplo o taylorismo e fordismo. (PIRES, 1996 apud MERHY, 2007, p. 23).

Também na saúde a lógica da produção cronometrada e mecanizada, que Taylor tanto
primava, e a redução do tempo ocioso e o atendimento em massa, princípios do fordismo se
fizeram presentes.

Entenda-se o taylorismo e o fordismo como o padrão produtivo capitalista
desenvolvido ao longo do século XX e que se fundamentou basicamente na
produção em massa, em unidades produtivas concentradas e verticalizadas, com um
controle rígido dos tempos e dos movimentos, desenvolvidos por um proletariado
coletivo em massa, sob fortes despotismo e controle fabril. (ANTUNES, 2002, p. 47
– nota 2)

Prima-se mais pela quantidade de trabalho apresentado pelo profissional do que pela
sua qualidade. Por mais que se fale em humanização da saúde, as políticas desenvolvidas não
conseguem abranger a demanda, o que sobrecarrega o profissional; submete-se a saúde a
20

MERHY, Emerson Elias. Saúde a cartografia do trabalho vivo. São Paulo. Haucitec 2007. p. 23
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mesma lógica de produção que o mercado impõe à sociedade: redução de tempo, de gastos na
produção e aumento dos lucros.
No entanto, Merhy apresenta dados da pesquisa realizada por Pires que apresentam
dados interessantes por mostrar que essa reestruturação econômica aconteceu de forma
diferenciada no setor da saúde. Uma vez que sua pesquisa foi realizada em Instituições
públicas e privadas, fica registrado que:
Os equipamentos de base microeletrônica são utilizados, no trabalho em saúde e
penetram no setor de forma desigual (...) Os hospitais públicos utilizam tecnologia
de ponta, sendo que no hospital privado o uso é mais intensivo (PIRES, 1996 apud
MERHY, 2007, p. 25).

A saúde tem acompanhado o desenvolvimento tecnológico do mercado, mas esse não
tem sido nesse setor motivo de desemprego. Por ser a saúde uma área ainda voltada para o
cuidado, a chegada das máquinas, diferentemente de outros setores da sociedade, não
acarretou a substituição da força de trabalho. Exigiu sim, uma maior qualificação do seu
quadro de funcionários. Nesse aspecto, o impacto das mudanças ocorridas foram menos
impactantes que no mercado industrial, de fábricas e outros ramos do mercado.
As inovações tecnológicas induzem a uma não necessidade de conhecimento prático
sobre os processos de trabalho (algumas atividades de trabalho se resumem em apertar
botões), o que gera uma grave conseqüência aos trabalhadores, a alienação. A
tecnologia gera então a não identidade com o trabalho e a execução das tarefas se torna
fácil, porém a lógica do trabalho indecifrável. O que vigora é o imediatismo da ação. O
que importa é o hoje e a máquina. (VARGAS, 2003 p. 20)

Mas também seria enganador dizer que não houve nenhuma mudança na saúde ou que
os trabalhadores dessa área não tiveram nenhum tipo de problema. A precarização e a
desarticulação, já tão falada acima, se fazem presente da mesma forma na saúde, claro com
suas particularidades próprias do setor.
Buscando fazer a ponte dessa realidade apresentada com a área da saúde, poderíamos
argumentar que o profissional de saúde não está no setor de produção e sim na prestação de
serviços, o que é verdade; no caso da saúde a lógica é atender o maior número possível no
menor tempo; esvaziar corredores; e isso significa redução de custos. A lógica é econômica e
financeira. A ideologia da “empresa enxuta” da intensificação do trabalho, tornando o
trabalhador cada vez mais estranho aquilo que faz, mais alienado quanto a sua condição de e
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trabalhador e a sociedade como classe trabalhadora, gerando um sentimento constante de
insatisfação e frustração.
O trabalho passa então, como visto no inicio desse capítulo, a ser representação de
carga, de opressão e sofrimento.
Como alternativa à alienação e ao sofrimento; para BERMAN (2001), em sua releitura
de ensaios de Marx, o trabalho tem que ser aquele que permite ao sujeito desenvolver-se
livremente, em suas energias vitais, tanto físicas, quanto espirituais (BERMAN, 2001,
apud VARGAS 2003, p. 21)

1.4 - O trabalho e adoecimento do trabalhador

O adoecimento do trabalhador, a partir da perspectiva que busca refletir sobre o
trabalho como sendo o motivo que desencadeia esse processo, nem sempre esteve presente
nas discussões ou se manifestou como preocupação da sociedade.
Anteriormente, ao fazer uma análise sobre a origem da categoria trabalho, a discussão
partiu manifestando-o como desonra e castigo, tendo no tripalium um dos instrumentos
usados para torturar os servos e/ou escravos. Evidentemente, nesse contexto histórico, a saúde
dos mesmos não era motivo de preocupação para a sociedade daquela época, Minayo-Gomes
e Thedim-Costa vão explicar o porquê:
O trabalhador, o escravo, o servo eram peças de engrenagens “naturais”, pertences
da terra, assemelhados a animais e ferramentas, sem história, sem progresso, sem
perspectivas, sem esperança terrestre, até que, consumidos seus corpos, pudessem
voar livres pelos ares ou pelos céus da metafísica (NOSELA, 1989, apud MINAYOGOMEZ E THEDIM-COSTA, 1997, p. 22).

Será na sociedade capitalista, com a ideologia do homem livre, que tem o poder de
escolher vender sua força de trabalho e com a chegada da revolução industrial que esse
panorama começa a mudar.
Essa liberdade pregada pela sociedade capitalista é apenas mais uma das formas
alienantes a qual o indivíduo é submetido. Sua liberdade para vender sua força de trabalho é
relativa, uma vez que na constituição dessa sociedade existem duas forças antagônicas,
aqueles que detêm os meios de produção, os capitalistas, e os que possuem a força de
trabalho, os trabalhadores. Logo, se o trabalhador não possui os meios de produção, não lhe
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resta alternativa que não seja a venda de sua força de trabalho para sobreviver; portanto, se
são apenas as duas alternativas, sua liberdade acaba sendo condicionada, portanto, relativa.
Na verdade, o empregador (capitalista) não estava preocupado com o bem estar e a
qualidade de vida dos seus trabalhadores. Pelo contrário, os trabalhadores eram submetidos a
jornadas de trabalhos desumanas que chegavam a durar 16 horas diárias, e é só a partir dos
movimentos de organização de determinadas classes de trabalhadores que mudanças
começam a ocorrer, conforme Caggiola nos apresenta.
(...) Em 1825 foi abolida a proibição do direito de associação, e surgiu uma onda
grevista. Foi só a partir do Factory Act de 1833, visando as manufaturas de algodão,
lã, linho e seda, que foi fixado para a indústria moderna um dia normal de trabalho.
Em 1833 os trabalhadores ingleses organizaram os primeiros sindicatos (trade
unions) sob a forma de associações de base local, ou por ofício, para obter melhores
condições de trabalho e de vida. Havia mais organização entre os trabalhadores
especializados, como os penteadores de lã. Inicialmente, eles se cotizavam para
pagar o enterro de associados; a associação passou a ter caráter reivindicatório.
(COGGIOLA, 2010, p. 8)

Coggiola continua explicando o cenário que ocorre após a organização dos
trabalhadores e sindicatos, tendo como resultado criação de leis que beneficiaram os
trabalhadores em geral. Vale ressaltar quão importantes são os aspectos abordados pelo
Factory act (segundo tradução do Word, ato de fábrica) que se estendendo inclusive, a temas
como atividade laborativa de mulheres e crianças, indivíduos ainda mais explorados e jogados
à margem da sociedade nessa época.
Em 1833, surgiu a primeira lei limitando a 8 horas de trabalho a jornada das crianças
operárias. Em 1842 proibiu-se o trabalho de mulheres em minas. Gradativamente, as
associações conquistaram a proibição do trabalho infantil, a limitação do trabalho
feminino, o direito de greve, a limitação da jornada de trabalho, o que teria efeitos
decisivos para os trabalhadores: as horas de trabalho por semana para trabalhadores
adultos nas indústrias têxteis eram, em 1780, em torno de 80 horas por semana; em
1820, 67 horas por semana; em 1860, 53 horas por semana. (COGGIOLA, 2010, p.
8)

O texto ainda é rico na apresentação do cenário de como eram os ambientes de
trabalhos das fábricas: insalubres, apertados com pouca ou quase nenhuma ventilação e
iluminação; local apropriado para a proliferação de doenças, não esquecendo ainda do perigo
apresentado pelo manuseio das máquinas, como nos mostrará os autores a seguir: “A
aglomeração humana em espaços inadequados propiciava a acelerada proliferação de doenças
infecto-contagiosas, ao mesmo tempo em que a periculosidade das máquinas era responsável
por mutilações e mortes” (MINAYO-GOMEZ e THEDIM-COSTA, 1997, p. 22).
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Os mesmo autores continuam explicando que será no cenário de surgimento da
primeira normatização dos direitos dos trabalhadores na Inglaterra, com o Factory Act (1833),
que irão surgir ações voltadas para a saúde do trabalhador, com a medicina de fábrica21.
Essa política voltada para a saúde do trabalhador, se centrava totalmente na figura do
médico e em seus conhecimentos, que como os autores citados acima vão nos alertar, eles
acabavam sendo muito conveniente aos interesses dos empregadores pois,
A presença do médico no interior das unidades fabris representava, ao mesmo
tempo, um esforço em detectar os processos danosos à saúde e uma espécie de braço
do empresário para recuperação do trabalhador, visando ao seu retorno à linha de
produção, num momento em que a força de trabalho era fundamental à
industrialização emergente (MINAYO-GOMEZ e THEDIM-COSTA, 1997, p. 22).

Os autores Mendes e Dias vão nos explicar de forma mais clara como aconteceu esse
surgimento da medicina do trabalho, na Inglaterra, aproximadamente na metade do século
XIX durante a revolução industrial. Robert Dernham, proprietário de fábrica, compartilha sua
preocupação com o Dr. Robert Baker, seu médico particular, ao constatar que seus
funcionários só disponham dos serviços médicos oferecidos pelas instituições filantrópicas.
Os autores apresentam qual a idéia apresentada pelo amigo que dará surgimento a esse
serviço.
Coloque no interior da sua fábrica o seu próprio médico, que servirá de
intermediário entre você, os seus trabalhadores e o público. Deixe-o visitar a fábrica,
sala por sala, sempre que existam pessoas trabalhando, de maneira que ele possa
verificar o efeito do trabalho sobre as pessoas. E se ele verificar que qualquer dos
trabalhadores está sofrendo a influência de causas que possam ser prevenidas, a ele
competirá fazer tal prevenção. Dessa forma você poderá dizer: meu médico é a
minha defesa, pois a ele dei toda a minha autoridade no que diz respeito à proteção
da saúde e das condições físicas dos meus operários; se algum deles vier a sofrer
qualquer alteração da saúde, o médico unicamente é que deve ser responsabilizado.
(MENDES e DIAS, 1991, p. 341)

E assim surge a Medicina do Trabalho, conservadora e a serviço do capitalismo,
centralizada exclusivamente no conhecimento médico desconsiderando o conhecimento de
qualquer outro profissional. O médico passa a ser o homem de confiança do empregador, do
patrão. No entanto, esse cargo de confiança, a aparente posição de privilégio é enganadora e
alienante com os próprios médicos, uma vez que, ocorrendo qualquer problema de saúde
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como os trabalhadores, seria ele o único culpado pelo fato e consequentemente
responsabilizado por isso.
É muito importante, resgatar aqui que estamos falando do século XIX, onde como já
dito anteriormente, as fábricas eram locais insalubres com péssimas condições de habitação,
não proporcionando um ambiente adequado de trabalho. Outro aspecto importante de se
analisar é a culpabilização do trabalhador, fato que se repete até os dias de hoje; afinal o
médico também era um trabalhador do capitalista, ele estava ali de forma mais direta para
responder aos interesses do patrão que representava o interesse do mercado; logo a
responsabilidade sobre os fatores que acarretavam o adoecimento dos trabalhadores deveria
partir do questionamento dessa base e não focar em um único profissional e jogar sobre ele
toda a responsabilidade pela saúde e bem estar de dezenas de trabalhadores.
Surge então a Medicina do Trabalho conservando uma “visão eminentemente
biológica e individual, no espaço restrito da fábrica, numa relação unívoca e uni causal,
buscam-se as causas das doenças e acidentes” (Minayo-Gomez e Thedim-Costa, 1997, p. 22),
abordando os problemas de saúde e acidentes de trabalhos como um problema individual que
pode ser resolvido com uma capacitação e treinamento, também individual do trabalhador e
não como um problema de ordem maior e coletivo que, portanto, dever se buscar soluções
coletivas.
Mendes e Dias ainda abordam como se deu a proliferação da Medicina do Trabalho,
ou como eles denominam, serviço médico de empresa:
A implantação de serviços baseados neste modelo rapidamente expandiu-se por
outros países, paralelamente ao processo de industrialização e, posteriormente, aos
países periféricos, (...). A inexistência ou fragilidade dos sistemas de assistência à
saúde, quer como expressão do seguro social, quer diretamente providos pelo
Estado, via serviços de saúde pública, fez com que os serviços médicos de empresa
passassem a exercer um papel vicariante, consolidando, ao mesmo tempo, sua
vocação enquanto instrumento de criar e manter a dependência do trabalhador (e
frequentemente também de seus familiares), ao lado do exercício direto do controle
da força de trabalho. (MENDES E DIAS, 1991, p. 342)

Os autores reafirmam o papel da medicina do trabalho nessa fase que era o controle
sobre os trabalhadores que se representava no poder de decidir sobre a saúde do trabalhador e
de sua família consequentemente. Logo, era o médico que decidia se o indivíduo podia
trabalhar ou não, se estava dentro ou fora do mercado de trabalho. Os autores ressaltam que é
a ausência de política de saúde pública que dará esse poder aos médicos de empresa, uma vez

38

que só restavam eles para substituir o serviço de saúde que o Estado não oferecia aos
trabalhadores.
Portanto, o poder arbitrário da medicina do trabalho em seu surgimento, é
conseqüência direta da ineficiência do Estado prover um serviço de saúde pública a
população.
Outro problema que Minayo e Costa vão apresentar é a dificuldade dos diagnósticos
que interliguem o adoecimento do trabalhador ao seu exercício profissional como nexo causal,
uma vez, que normalmente os sintomas só aparecerão em longo prazo e quando percebidos no
princípio, são associados a outras doenças com sintomas semelhantes. Ainda há a questão da
rotatividade da mão de obra, dificultando associar seu adoecimento a qual dos seus trabalhos
o causou.
O médico também tem o papel fundamental de aprovar ou reprovar futuros candidatos
as vagas oferecidas pelo mercado, buscando assim minimizar o quadro de trabalhadores que
apresentem algum problema de saúde para que no futuro não seja dispendioso para a empresa
os encargos referentes à saúde desse trabalhador.
O processo de atenção à saúde do trabalhador e sua repercussão mundial, resultará na
criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho) em 1919. Mendes e dias indicam
algumas atividades importantes que ocorrerem após sua criação.
(...) em 1953, através da Recomendação 97 sobre a "Proteção da Saúde dos
Trabalhadores", a Conferência Internacional do Trabalho instava aos Estados
Membros da OIT que fomentassem a formação de médicos do trabalho qualificados
e o estudo da organização de "Serviços de Medicina do Trabalho". Em 1954, a OIT
convocou um grupo de especialistas para estudar as diretrizes gerais da organização
de "Serviços Médicos do Trabalho". Dois anos mais tarde, o Conselho de
Administração da OIT, ao inscrever o tema na ordem-do-dia da Conferência
Internacional do Trabalho de 1958, substituiu a denominação "Serviços Médicos do
Trabalho" por "Serviços de Medicina do Trabalho". (MENDES e DIAS, 1991, p.
343)

Essas novas normatizações apresentam mudanças favoráveis aos trabalhadores como
assegurar proteção contra todo risco à sua saúde seja física ou mental, conforme os autores
seguem explicando; no entanto, características conservadores e de benefícios aos capitalistas
continuam ainda presente, como por exemplo, a busca "adaptação física e mental dos
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trabalhadores", "adequação do trabalho ao trabalhador", um caráter de onipotência22 [no que
diz respeito] a ação médica (Mendes e Dias, 1991).
Durante o período pós II grande guerra, começam a surgir os efeitos sobre aqueles
operários que permaneceram nos ambientes fabris sobrevivendo a uma realidade tão dolorosa.
As perdas de pessoas ocasionadas pela guerra afetaram as duas classes da sociedade; o
trabalhador pelo seu desgaste físico e emocional pela jornada de trabalho em ambientes
totalmente insalubres e inadequados e ao empregador a necessidade de força de trabalho
produtiva para recuperar gastos e perdas desse período. Outro fator importante eram os gastos
com indenização trabalhista por incapacidades ocasionadas pelo trabalho.
Nesse cenário surge a Saúde Ocupacional, diante da ineficiência da medicina
conseguir responder aos problemas que começam a surgir; reivindicações, insatisfação e
reclamações por parte dos trabalhadores. Não é mais suficiente que o médico adéqüe o
funcionário à empresa, agora ele precisa ter influência sobre o ambiente de trabalho. Mendes
e Dias explicam o cenário desse surgimento e seu objetivo:
A "Saúde Ocupacional" surge, sobretudo, dentro das grandes empresas, com o traço
da multi e interdisciplinaridade, com a organização de equipes progressivamente
multi-profissionais, e a ênfase na higiene "industrial", refletindo a origem histórica
dos serviços médicos e o lugar de destaque da indústria nos países "industrializados"
(MENDES e DIAS, 1991, p. 343).

Minayo e Thedim também trazem informações importantes e que complementam o
texto anterior.
A Saúde Ocupacional avança (...) relacionando ambiente de trabalho-corpo do
trabalhador. Incorpora a teoria da multicausalidade, na qual um conjunto de fatores
de risco é considerado na produção da doença, avaliada através da clínica médica e
de indicadores ambientais e biológicos de exposição e efeito. Os fundamentos
teóricos de Leavell & Clark (1976), a partir do modelo da História Natural da
Doença, entendem-na, em indivíduos ou grupos, como derivada da interação
constante entre o agente, o hospedeiro e o ambiente, significando um aprimoramento
da multicausalidade simples. (MINAYO-GOMEZ e THEDIM-COSTA, 1997, p.
23).

No Brasil, a saúde ocupacional tem características próprias, iniciando sua expansão
pela vertente educacional “via cursos de especialização e, principalmente, via pós-graduação
(mestrado e doutorado)” (Mendes e Dias, 1991, p. 344). Houve também criação de
Instituições segundo nos apresentam os autores:
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Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
(FUNDACENTRO), versão nacional dos modelos de "Institutos" de Saúde
Ocupacional desenvolvidos no exterior, a partir da década de 50, entre eles, os de
Helsinque, Estocolmo, Praga, Budapeste, Zagreb, Madrid, o NIOSH em Cincinnati,
Lima e de Santiago do Chile. (MENDES e DIAS, 1991, p. 344)

Ocorre mudanças também na legislação trabalhista no cenário brasileiro na criação e
consolidação de Leis que regulamentam a proteção do trabalho, conforme o texto continua
explicando:
Na legislação, expressou-se na regulamentação do Capítulo V da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), reformada na década de 70, principalmente nas normas
relativas à obrigatoriedade de equipes técnicas multidisciplinares nos locais de
trabalho (atual Norma Regulamentadora 4 da Portaria 3214/ 78); na avaliação
quantitativa de riscos ambientais e adoção de "limites de tolerância" (Normas
Regulamentadoras 7 e 15), entre outras. (MENDES e DIAS, 1991, p. 344)

No entanto, seja a nível nacional ou mundial a centralidade da questão continua
intocada: a Saúde Ocupacional mantém a perspectiva de responder à demanda do empregador,
agora buscando responder a problemas relacionados à produção. A problemática central dos
trabalhadores continua; não se questiona sobre as condições que o local de trabalho oferece ao
trabalhador, não se argumenta sobre a insalubridade, sobre os riscos aos quais eles são
expostos diariamente; ao contrário; o trabalhador é instruído ao uso de equipamento de
proteção e se algo ocorre, a culpa do trabalhador por ser inconseqüente. O olhar questionador
é lançado sobre a ação do trabalhador e não sobre o mercado com sua ideologia de acúmulo
de lucros não dando muita importância nem se responsabilizando por suas falhas quando
ocorrem.
Mendes e Dias listam fatores importantes e responsáveis pelo fracasso da Saúde
Ocupacional, como a Medicina do Trabalho mantém como seu referencial para sua ação o
mecanicismo, não conseguir concretizar sua ação interdisciplinar, sua produção de
conhecimento
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desenvolvimento dos processos de trabalho, apesar de se propor ações com os trabalhadores
contemplando o coletivo, na prática, o trabalhador é tratado como objeto da ação da saúde e
ao contrário dessa última, a persistência de sua ação centrada no âmbito do trabalho.
Mudanças a nível mundial continuam a acontecer e a falência desse sistema irá abrir
caminhos para novos rumos; novos movimentos sociais começam a surgir, mais organizados,
novos horizontes sociais despontam com quebras de alguns paradigmas como o aspecto
místico e sagrado do trabalho construído pela moral cristã e necessária ao capitalismo. Em
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contrapartida, aflora o culto ao corpo, a liberdade, ousa-se questionar a sociedade, a vida,
valores que vinham sendo impostos como verdades absolutas até então.
Conforme Mendes e Dias explicam, essas mudanças abalam estruturas, entre elas a do
Estado que cai em descrédito. Em diversas partes do mundo, a participação ativa do
trabalhador faz-se eminente e consequentemente novas políticas públicas surgem como
respostas a esses movimentos na forma de leis que estendiam direitos aos trabalhadores
trazendo mudanças na legislação no tocante a saúde do trabalhador conforme relatado abaixo:
(...) na Itália, a Lei 300, de 20 de maio de 1970 (...) conhecida como "Estatuto dos
Trabalhadores", incorpora princípios fundamentais da agenda do movimento de
trabalhadores, tais como a não delegação da vigilância da saúde ao Estado, a não
monetização do risco, a validação do saber dos trabalhadores e a realização de
estudos e investigações independentes, o acompanhamento da fiscalização, e o
melhoramento das condições e dos ambientes de trabalho.
Conquistas básicas de natureza semelhante, com algumas peculiaridades próprias de
contextos político- sociais distintos, foram também sendo alcançados pelos
trabalhadores norte-americanos (a partir da nova lei de 1970), ingleses (a partir de
1974), suecos (a partir de 1974), franceses (a partir de 1976), noruegueses (1977),
canadenses (1978), entre outros. (MENDES e DIAS, 1991, p. 345)

Essa inovação na legislação trabalhista embasa o trabalho num tripé de direitos
fundamentais que se perpetuará mundialmente que são:
o direito à informação (sobre a natureza dos riscos, as medidas de controle que estão
sendo adotadas pelo empregador, os resultados de exames médicos e de avaliações
ambientais, e outros; o direito à recusa ao trabalho em condições de risco grave
para a saúde ou a vida; o direito à consulta prévia aos trabalhadores, pelos
empregadores, antes de mudanças de tecnologia, métodos, processos e formas de
organização do trabalho (...). (MENDES e DIAS, 1991, p. 345).

Toda essa revolução também ocorre no Brasil trazendo mudanças na área da
saúde do trabalhador que passa a ser contemplada pelas ações interventivas do Estado. Vale
ressaltar, porem, que muitas dessas ações na verdade já estavam previstas desde 1920 na
reforma Carlos Chagas, que já nesse período lutava pela criação do Ministério da Saúde, fato
que só se consolidará em 1953 e as autoras Lima e Pinto ajudarão a entender melhor esse
processo.
Apesar da criação do Ministério da Saúde ter sido em 25 de julho de 1953,
consideramos importante salientar períodos anteriores, marcados por políticas
públicas que destacaram a atuação de certos órgãos, e nas quais fica evidente a
atuação de determinados personagens importantes para a história da saúde pública
no Brasil. Aproveitando a periodização proposta por Fonseca (1996), e
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acrescentando mais um período relativo às duas primeiras décadas do século XX, foi
possível orientar este trabalho segundo o recorte de fontes importantes do acervo do
DAD/ COC/Fiocruz para a trajetória do Ministério da Saúde. Propomos, portanto, a
seguinte periodização: primeiro período, de 1903 a 1920; segundo período, de 1920
a 1930; terceiro período, de 1930 a 1953. (LIMA e PINTO, 2003, p. 1037)

Mesmo que essa intervenção Estatal não consiga cumprir de fato esse seu papel de
forma eficaz a produzir grandes efeitos, ela será resgatada e ampliada na Carta Constitucional
de 1988 e regulamentada pela Lei 8080/90 onde começa afirmando em seu art. 2º que “a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício”. E continua: “§ 1º O dever do Estado de garantir a
saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção,
proteção e recuperação”.
No entanto, entre 1953 e 1988 com a promulgação da Nova Constituição Brasileira,
ocorreram fatos importantes na saúde que merecem ser destacados, como:
(...) nova escola sanitária no Brasil, que atingiu seu apogeu no início dos anos 1960:
a Escola Nacionalista-Desenvolvimentista. A principal questão que esse movimento
se colocava referia-se ao círculo vicioso pobreza versus doença, (...) A criação do
Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), em 1956, vinculado ao
Ministério da Saúde. (...) O DNERu organizou e implementou várias campanhas na
área de saúde pública, entre as quais podemos citar: de erradicação da malária nos
anos 1960 e 1970; de erradicação da varíola, iniciada em 1958; e a campanha
nacional contra a lepra, em 1959. (LIMA e PINTO, 2003, p. 1049-1050)

Voltando novamente para o panorama mundial, Mendes e Dias esclarecem que a partir
de 1960 começam a surgir críticas a visão de saúde que se alastra, tendo como pano de fundo
a visão de mundo buscando explicações para as mudanças ocorridas e fazendo uma analogia a
questões pertinentes à saúde, sendo o homem comparado a um hospedeiro que suga de outros
sua fonte de subsistência e devolve violência e agressão ao meio do qual tirou seu sustento;
assim busca-se compreender o fenômeno adoecimento e morte. Essa é a concepção que se
fundamenta a medicina ocupacional, que nesse cenário começa a ser alvo de fortes críticas a
“concepção e a denúncia dos efeitos negativos da medicalização e do caráter ideológico e
reprodutor das instituições médicas” (MENDES e DIAS, 1991, p.346).
Será nesse contexto histórico de críticas, questionamentos e mudanças que ocorrerá o
processo de transição da medicina ocupacional, já sendo constatada a ineficiência desse
sistema, para a medicina do trabalho.
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O surgimento de uma rede pública de saúde só irá reforçar essas críticas com a
participação ativa dos trabalhadores; ao mesmo tempo são desenvolvidos programas que
buscam assistir ao trabalhador e que revela as conseqüências e impactos que o trabalho traz
sobre a saúde do trabalhador.
Mas uma vez recorrendo a Mendes e Dias é importante deixar registrado nomes que
contribuíram para a concretização dessas mudanças e tiveram a coragem de levantar
questionamentos quanto às práticas médicas.
Entre eles, Polack 23 com suas idéias radicais, de que "a medicina no modo de
produção capitalista é a medicina do capital" Berlinguer24, que trabalhou
ativamente a questão da saúde do trabalhador no movimento da Reforma
Sanitária italiana; e Foucault25 ao dissecar questões nevrálgicas da prática
médica, desnudando o poder e o controle, tão bem representados na medicina do
trabalho (MENDES e DIAS, 1991, p. 346).

Poderia continuar nessa reflexão em várias páginas a seguir, no entanto, é preciso
voltar a focar em meu objeto que se trata da saúde dos profissionais da área da saúde e é o
texto da NESCON (Núcleo de Educação em Saúde coletiva) que acrescentará informações
sobre esse aspecto, ao apresentar informações sobre publicações e eventos que foram
importantes nesse processo voltando-se para essa categoria em particular.
A OPAS preparou, em 2005,o Manual Salud y Seguridad de los Trabajadores del
Sector Salud, destinado a gerentes e administradores dos sistemas e dos serviços em
saúde. A publicação oferece os conceitos operacionais básicos sobre saúde e
segurança no trabalho realizado em estabelecimentos de saúde, apresenta os riscos
ocupacionais mais comuns já descritos em estudos realizados no setor (público ou
privado) e, finalmente, apresenta guias e instrumentos práticos para a
implementação de programas em saúde e segurança ocupacional. Diante desses
produtos, é possível construir políticas de identificação e prevenção de danos e
agravos à saúde dos trabalhadores do setor saúde, paralelamente às intervenções que
visam à transformação das condições de trabalho precárias no setor. (NESCON nº 1,
2007, p. 16-17).

É importante salientar o avanço que significa a criação, abrangendo o de continente
americano, de um manual voltado para os diretores e administradores de Instituições de saúde
com o intuito de se pensar políticas públicas que contemplem a saúde do profissional dessa
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área que se expõe constantemente a riscos, seja, por estarem expostos a pessoas portadoras de
doenças infecto-s ou lidar no dia-a-dia com substâncias nocivas à sua saúde.
Olivar vai chamar a atenção sobre o fato de que essas mudanças não ocorrem apenas
em ações concretas; ela começa a se manifestar ideologicamente acompanhando as mudanças
que ocorrem constantemente na sociedade capitalista de consumo:
É importante destacar que, a evolução do conceito de saúde do trabalhador é linear
ao processo de acumulação, sendo perpassado pela medicina do trabalho, pela saúde
ocupacional e atualmente, saúde do trabalhador. (OLIVAR, 2006, p. 16).

Já foi trabalhado anteriormente todo o processo de transição desde a Medicina do
Trabalho até a atual Saúde do Trabalhador; e mais uma vez, Olivar enriquece essa discussão
com alargando nosso conhecimento sobre essa última.
Concebe-se, a saúde do trabalhador como uma área de saúde pública que tem como
objetivo de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde. Tem como
objetivo a promoção e a proteção da saúde do trabalhador, por meio do
desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e
condições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador, e a organização e
prestação de assistência aos trabalhadores, compreendendo procedimentos de
diagnósticos, tratamento e reabilitação de forma integrada, no SUS. (OLIVAR,
2006, p. 16).

A saúde do trabalhador, como outros aspectos de sua vida, foi conseguida através de
lutas e conquistas que desenham os traços da realidade sócio-político-histórica do país em
determinado momento da história brasileira. Observa-se que Olivar chama a atenção para a
promoção e a proteção à saúde do trabalhador devem ocorrer no âmbito público do SUS,
reafirmando o papel protetor do Estado ao trabalhador e às relações de trabalho.
A política de saúde e segurança no trabalho ao surgir no Brasil tem mais um caráter
paliativo na perspectiva de compensar o trabalhador individual acidentado pela produção,
segundo Olivar (2006, p. 53) nos apresenta, para só no decorrer do seu processo histórico
passar a ter uma ação interventiva, [de fato] nas condições de trabalho, acrescenta ela.
Faz parte da história brasileira a cooptação dos movimentos sociais e trabalhistas
através da incorporação por parte da ideologia dominante das reivindicações dos mesmos,
sendo apresentada a sociedade como extensão de direitos “dados” aos trabalhadores pelos
empregadores e não como um processo de conquista pela luta travada pelo movimento. Logo,
direitos civis, trabalhistas e políticos são, aparentemente, uma atitude benevolente da classe
dominante e não o resultante de ações organizadas como greves, movimentos, longas e
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cansativas negociações e muitas vezes, até ações que terminaram em derramamento de sangue
e perda de liberdade para alguns.
Essa manobra passa a fazer sentido para o capitalista, porque além de ganhar respaldo
na sociedade, enfraquece e faz os movimentos e lutas sociais perderem credibilidade diante da
mesma, enfraquecendo-os e desarticulando-os.
Olivar nos explicará que processo semelhante se desenvolveu também com as políticas
sociais:
Historicamente, a política social se desenvolve através de práticas contraditórias,
seja de compensação, de controle, ou de desenvolvimento de serviços face aos
trabalhadores e suas condições de trabalho. (OLIVAR, 2006, p. 54)

Ela não surge de forma isolada, é resultado das lutas de diversos segmentos da
sociedade, aqueles envolvidos na produção: os capitalistas e trabalhadores (Olivar, 2006) e
também todos os que fazem parte dela, mesmo que de forma indireta:
(...) as frações da burguesia, que controlam o mercado de seguros, os tecnocratas, as
categorias profissionais e os partidos políticos que não se interessam por essa
questão senão como problema político. (FALEIROS, 1992, apud OLIVAR, 2006, p.
54).

A autora chama a atenção para o fato de que nem todos os agentes envolvidos nesse
processo realmente estão interessados ou preocupados de fato com melhorias ou mudanças na
saúde do trabalhador. De fato é muito importante termos sempre presente que é dessa forma
que a sociedade é composta, com segmentos que têm interesses antagônicos.

1.5 O trabalho na saúde na sociedade capitalista

Ao iniciar a discussão sobre o trabalho especificamente na saúde, é importante
ampliarmos essa discussão trazendo debates anteriores discutidos por autores como Nogueira
que Castro nas traz ao abordar essa temática:
Na atualidade, quando se debate o trabalho em saúde, entram em cena dois âmbitos
de discussão: o primeiro, como parte da noção clássica de trabalho, perpassa pelos
campos da Economia Política e Ciências Sociais; e o segundo, que tem como eixo a
micropolítica do trabalho e como base a noção de cuidado, vem sendo utilizado com
um sentido filosófico, e reforçado por dimensões éticas à saúde (NOGUEIRA, 2002,
apud CASTRO, 2009, p. 59)
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O

trabalho em saúde não se encontra alheio às dinâmicas presentes na realidade de

qualquer outra categoria relacionada ao trabalho. Ele, como qualquer outro, não existe por si
só; ele só existe concretamente de uma ação. Como estamos falando de trabalho em saúde, se
concretiza pela ação humana e Castro (2009, p. 64) nos chama atenção como é construída essa
relação onde “O trabalho em saúde se realiza junto a pessoas (e não sobre coisas ou objetos),
a partir de um encontro entre trabalhador e usuário, em seus espaços intercessores, permeado
por suas histórias de vida”.
Outro aspecto importante é que políticas de saúde, não se confundam com ações de
caridades ou favor à sociedade. Saúde é um direito garantido constitucionalmente, e direito se
contrapõe a favor e caridade. Direito só é exercido quando de fato há cidadania; sujeitos que
exercem seu papel de construtores ativos da sociedade em que vivem. Em contrapartida,
caridade é um ato que depende da “bondade” de outros; a pessoa envolvida não tem como
reclamar, afinal ele não está recebendo o que lhe pertence por direito, apenas esmolas que
outros decidiram lhe dar.
Por anos, a saúde foi uma das moedas de troca, que é uma das características da nossa
sociedade brasileira, herdeira de uma história coronelista, baseada no favor e na exploração.
Ao me deter nessas características, desejo ressaltar que o trabalho em saúde também está
perpassado por todas as características social, política, econômica e cultural presentes em
qualquer outro setor da sociedade.
Retomando o diálogo anterior com alguns autores, considero muito pertinente a
definição para os trabalhadores de saúde presente na publicação da NESCON.
Os trabalhadores em saúde são pessoas que estão diretamente envolvidas em ações
com os usuários dos sistemas e aquelas que prestam apoio à gestão clínicaassistencial, independentemente do tipo de contrato ou vínculo, tanto no setor
público quanto no setor privado. Eles atuam no nível da gestão ou da assistência
direta ao cidadão doente ou atendido em programas de promoção da saúde, sendo
que podem também atuar nos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, na
gerência e na produção de tecnologia. (NESCON nº 1, 2007, p. 18)

Olivar (2006) irá enriquecer essa definição acrescentando a importância desse
profissional para a história da saúde, seja pública ou privada, em nosso contexto social
afirmando ser ele um sujeito histórico importante no processo de reforma da política social no
Brasil. A partir de 1970, diante da crise do setor, começam a surgir organizações envolvendo
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esses profissionais e outros de outras áreas, buscando denunciar as péssimas condições de
saúde da população e a precarização nas relações de trabalho.
A definição que o relatório final da 12ª segunda Conferência Nacional de Saúde
apresenta sobre o trabalhador de saúde, acredito fechar com chave de ouro essa reflexão
apresentada anteriormente:
Saúde se faz com gente. Gente que cuida de gente, respeitando as diferenças de
gênero, étnico-raciais e de orientação sexual. Por isso os trabalhadores não podem
ser vistos como mais um recurso da área da saúde. A mudança no modelo de
atenção dependem da adesão dos profissionais de saúde e da qualidade do seu
trabalho. Por sua vez, adesão e qualidade dependem das condições de trabalho e de
capacitação para seu exercício, com remuneração justa26. (12ª Conferência
Nacional de Saúde, 2004, p. 115)

Acredito que essa definição que o relatório nos informa, traz elementos essenciais para
maior compreensão dessa análise sobre o trabalhador em saúde, começando pela importância
de ser afirmado em tal documento que os agentes dessa área são “gente que cuida de gente”.
Poderíamos analisar essa frase em diversas páginas abordando a importância dela a partir de
aspectos psicológicos, morais e sociais de cada sujeito e da sociedade em que está inserido.
Mas nesse momento, me deterei a repetir a frase: “saúde é feito por seres humanos que
cuidam de seus semelhantes”.
Mais uma vez, recorrerei ao texto de Olivar para reforçar essa minha reflexão sobre
algumas características importantes de compreendermos quando falamos sobre a realidade do
trabalho em saúde:
Primeiro, é preciso entender que é um serviço e onde se insere no processo de
valorização da produção capitalista. Segundo, como é caracterizado um serviço de
saúde e qual posição estratégica [a instituição] desempenha no sistema de saúde.
Terceiro, ter a clareza que tal reflexão é diferenciada quando se trata um hospital
público, e, sobretudo, de emergência cuja estrutura é mediatizada por uma política
pública de Estado que sedimenta o trabalho. Por último, entender quem é esse
trabalhador cuja cotidianeidade (sic) reflete as estratégias de uma política de saúde e
cujo o trabalho “saudável” depende de uma política pública de recursos humanos e
de saúde do trabalhador (OLIVAR, 2006 p. 25).

Olivar reforça o que tenho discutido até agora. A saúde não está alheia às mudanças
que ocorrem na sociedade, sejam elas avanços ou retrocessos; ocorram em qualquer de suas
instâncias, econômica, política, histórica ou cultural, irão rebater sobre a ação da saúde que
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acarreta diretamente sobre os indivíduos. Quanto aos aspectos da prestação de serviço e da
relação interpessoal, seguirei em minhas reflexões a seguir.
Dando continuidade ao que nos apresenta o relatório da Conferência de Saúde, o texto
segue dizendo ainda que “os trabalhadores não devem ser visto como um recurso na área de
saúde”.
No texto da NESCON esse princípio é ressaltado num formato de crítica à forma que o
sistema encara o profissional de saúde.
Os trabalhadores da saúde nem sempre são encarados pelas políticas de recursos
humanos como trabalhadores. Freqüentemente, o trabalhador da saúde é encarado
apenas como instrumento para prover os serviços, e não como um trabalhador ou
uma trabalhadora que podem ter suas saúdes e suas vidas influenciadas por suas
condições de trabalho. (NESCON nº 1, 2007, p. 11-12)

Primeiro aspecto importante dessa frase citada no relatório e reafirmada pelo
NESCON é que estamos falando sobre um relatório final de uma Conferência Nacional de
Saúde, quer dizer, esse documento é o resultado de uma reflexão com representantes dessa
área de todas as regiões do país, logo, nada está escrito aqui por acaso. Para que uma
expressão dessas se faça presente significa que esse é um sentimento presente nas categorias
ali representada. Não quero afirmar que esse sentimento seja unânime ou generalizado, mas
desejo chamar a atenção que ele também não deve ser menosprezado ou despercebido.
Trazer expresso, sentimentos tão importantes e de forma tão clara em um documento
nacional é um grande passo na contra-mão da alienação do trabalho. É a resposta de várias
categorias de profissionais que compõem a saúde dizendo, “não somos coisas, não somos
instrumentos, não somos recursos” seja na saúde ou em qualquer outro setor. É a clareza de
um processo reflexivo e dialético que resulta numa percepção de trabalhador alienado,
explorado e expropriado e uma postura contrária a essa realidade.
E o documento encerra dizendo que as mudanças de fato só ocorrerão com a adesão
dos trabalhadores. Para que essa adesão de fato aconteça, faz-se mister, que o responsável
ofereça, capacitação constante ao trabalhador, salário justo, redistribuição do lucro social que
ele próprio produziu e condições dignas de trabalho, como: local adequado e seguro para o
exercício profissional, que garantam a segurança física, corporal e emocional do trabalhador,
equipamento necessário para sua proteção e salários justos para que o profissional não seja
impelido a jornadas duplas de trabalho, garantindo-lhe o necessário para uma vida digna que
lhes possibilite moradia, educação, saúde e lazer para ele e sua família.
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Apesar de serem textos diferentes, o da NESCON, a seguir, reafirma as reivindicações
apresentadas acima.
(...) ficou claro que o desempenho dos sistemas de saúde, especialmente na
qualidade da atenção aos usuários, está especialmente relacionada às condições de
saúde e segurança ocupacional às quais estão submetidos os trabalhadores da saúde
durante a execução de suas tarefas. (NESCON nº 1, 2007, p.17)

O texto também nos ajuda a entender melhor a definição do conceito de condições de
trabalho:
Condições de trabalho é um termo utilizado para designar os níveis saúde e trabalho
(...) que diz respeito às circunstâncias em que a atividade dos trabalhadores se
desenvolve e em que estado eles se encontram para atender as demandas que lhes
são apresentadas. (NESCON nº 1, 2007, p. 18)

No entanto, essas condições de trabalho ainda precisam melhorar para se tornarem
adequadas; apesar de todas as lutas e as reivindicações ao longo da história que as categorias
dos profissionais de saúde e os movimentos sociais têm realizado; o setor ainda é muito
influenciado pela lógica do capital e as conseqüências que ela produz:
As transformações recentes na produção capitalista em nível mundial também se
fizeram presentes no setor saúde, que de maneira semelhante aos outros setores da
produção experimentaram não somente os efeitos do avanço da ciência e da
tecnologia, mas também do acirramento da desigualdade e da injustiça social que
marcam os países da América Latina (NESCON nº 1, 2007, p. 18)

Essa precariedade e acirramento da desigualdade na sociedade trazem consequências
para a saúde que refletem diretamente sobre o atendimento prestado à mesma, tendo uma
gama de profissionais insatisfeitos que apenas reproduzem o ato da venda de sua força de
trabalho, conforme Olivar chamará a atenção:

O ato de cuidar passou a ser trocado por salários, adquirindo caráter de mercadoria e
sendo mediado por técnicas específicas. O profissional de saúde também se
transforma em força de trabalho a ser objetivada e comprada de acordo com a
demanda. (OLIVAR, 2006, p. 31)

A ação que teria como seu princípio central salvar vidas e o cuidado de outros,
buscando melhorias em suas condições, se vê reduzida a uma mercadoria como tantas outras a
serviço dos mandos e desmandos do mercado para maior acumulação capital.
Esse processo de alienação e exploração do homem sobre outro homem se reflete nas
condições do trabalhador assalariado, se manifesta de diversas formas: profissionais que não
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conseguem perceber outro trabalhador como seu igual e age a favor do sistema, por exemplo,
no caso da saúde, buscando apaziguar e até mesmo negar o adoecimento dos trabalhadores
por ele atendidos. Com essa atitude, ele não o compreende sua condição igual ao usuário do
seu serviço, ou seja, também é um assalariado, explorado e expropriado em sua força de
trabalho.
Ao agir dessa forma, ele diretamente reforça a lógica do mercado que busca maior
lucro para seus empregadores; mesmo que para isso seja necessário sacrifícios, nesse caso, a
saúde do indivíduo.
Outra forma que essa exploração irá se concretizar, são as práticas de comercio da
mesma como nos alerta Olivar, profissionais dessa área se submetem a “participar da venda e
consumo de produtos (medicamentos, insumos básicos, [e] equipamentos médicos
hospitalares) (Olivar, 2006, p. 40)”, usados ou indicados seu uso na recuperação dos mesmos.
O texto da NESCON (2007) chama a atenção para o fato de o trabalho dos
profissionais de saúde [ser] uma mediação entre as finalidades do sistema e as demandas do
usuário.
E nesse papel de intermediário entre necessidade da sociedade e disponibilidade de
ações do Estado ou empregador, não posso deixar de analisar o constate sucateamento da
saúde no Brasil, tendo seu maior impacto no setor público.
Perante essa realidade de escassez e precarização, desejo fazer um recorte em minha
análise sobre a realidade da saúde pública do Município de Rio das Ostras, cenário desta
pesquisa, especificamente, na unidade de emergência do Pronto Socorro Municipal elencando
problemas como falta de equipamentos adequados para determinados exames, precarização
dos espaços, escassez de profissionais, falta de material básico para o atendimento do usuário
o que acarreta um crescimento constante nas demandas de atendimentos.
Esse problema, no entanto, não é uma particularidade de Rio das Ostras, no entanto, a
cidade citada apresenta algumas particularidades que serão explicitados no decorrer do texto,
e sim o reflexo de uma ausência de política estatal voltada para a saúde. (...) Ressalta-se que
nos anos 1990, assiste-se ao redirecionamento do Estado, já no contexto dos avanços das
teses neo-liberais27 (Bravo (2004:14) apud Olivar, 2006, p. 15). Olivar segue explicando que
essa mudança trará conseqüências contrárias as conquistas alcançadas pela Constituição de
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1988, onde temos por princípio a saúde como um direito garantido a todo cidadão e como
uma responsabilidade do Estado.
A autora ainda chamará atenção para a realidade de sucateamento presente nas
Unidades públicas de saúde, como uma das conseqüências citadas acima.
Sucateamento que se reflete na carência de recursos humano; nas péssimas
condições de trabalho – Infiltrações em diferentes ambientes, incluindo ambientes
fechados como centros cirúrgicos e UTI – Unidade de Terapia Intensiva, elevadores
sem funcionar ou em condições precárias, ambientes sem climatização causando
fechamento de leitos de UTI e salas cirúrgicas; falta de insumo/medicamentos e
material médico-hospitalar; diferentes equipamentos sem condição de uso ou
funcionamento precariamente (...), contratos de prestação de serviços não pagos.
(OLIVAR, 2006, p. 16)

A autora relata uma realidade de uma determinada Unidade do Estado do Rio de
Janeiro, que, no entanto, se faz presente em muitas outras dos diversos municípios do estado e
das outras regiões do país.
Essas dificuldades enfrentadas no serviço público de saúde, se de um lado afetam
diretamente o usuário externo (entenda-se por aquele que vem a unidade de saúde em busca
de atendimento), por outro lado não é diferente com o indivíduo trabalhador que está ali na
instituição. Sendo o trabalhador o mediador entre o Estado e a população, ele é o porta-voz
que vai informar a sociedade toda escassez e precariedade na oferta do serviço, sofrendo,
portanto, uma dupla pressão: de um lado, atender a população muitas vezes insatisfeita com o
serviço prestado e de outro, como realizar um bom atendimento, sob o ângulo do seu
empregador, como fazer um bom trabalho nessas condições que o limitam diariamente no
exercício de suas atribuições?
Porém como dito em outros aspectos abordados anteriormente, é importante salientar
que houve e vem ocorrendo mudanças na saúde do trabalhador de saúde no Brasil.
Acredito que momentos como esse citado anteriormente, as Conferências Nacionais de
Saúde, são espaços, que refletem uma luta constante em busca de mudanças, de melhoria
nesse setor. E claro, que a Conferência Nacional de Saúde é o resultado de uma reflexão que
vem acontecendo em nível municipal, regional e estadual e que se não cria resultados
imediatos, desperta o profissional e a população e evidentemente as autoridades sobre a
realidade da saúde que não dá mais para fazer de conta que está tudo bem.
Vem acontecendo outros movimentos e estratégias que foram e estão sendo importante
nesse processo de mudança:
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A estratégia de promoção da saúde dos trabalhadores do setor saúde e seu alcance
intersetorial formatada pelo 45o Conselho Diretivo pode favorecer a elaboração de
políticas públicas capazes de gerar qualidade de vida. Sob o prisma dos objetivos
comuns, próprios de uma abordagem intersetorial, busca-se neste Plano construir um
núcleo estratégico de planejamento e de definição de prioridades para as ações
conjuntas, de modo a inserir de fato a saúde nas macropolíticas ou nas políticas
setoriais, afastando-se da realidade atual em que os objetivos de saúde são colocados
à margem das definições de diretrizes e prioridades nos planos de desenvolvimento
(NESCON nº 1, 2007, p. 16)

É fato que acompanhamos constantemente em nível local ou nacional uma ação da
mídia, seja ela escrita ou televisiva que tem por objetivo de desmerecer, fazer a população
desacreditar no sistema público de saúde e em seus funcionários. Não desejo fazer apologia a
saúde pública brasileira; mas não poderia deixar de oferecer elementos que contribuam para
uma reflexão sobre esse tema.
É importante acrescer nosso conhecimento sobre a saúde global para nos atermos as
particularidades de nosso país e para tanto é fundamental o conhecimento de informação
como o fato de países ditos do primeiro mundo, como os Estados Unidos, grande potência
mundial não oferece a população nenhum política de saúde pública. O cidadão é o único
responsável por sua própria saúde. À população é garantido o direito de escolher qual o
melhor plano de saúde para ele ou aquele que ele possa pagar. Seja no atendimento à crianças,
idosos ou qualquer outro representante da sociedade americana, o Estado não tem
absolutamente nenhuma responsabilidade quanto a sua saúde. (MOORE, 2007, EUA)
No Brasil, usufruímos de um sistema universal de saúde, firmando-o como um direito
garantido constitucionalmente a todos, sob a responsabilidade do Estado, logo, sermos
construtores de programas de saúde que é exemplo mundial, como é o caso do atendimento
aos portadores de HIV considero, como um grande avanço no contexto histórico brasileiro.
No tocante às questões pertinentes a melhoria na saúde, essa reflexão tem sido apresentada em
todo o trabalho.
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CAPÍTULO II

VIVÊNCIA NO ESTÁGIO E AS CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO NO
PSMRO (Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras).
Acompanhamos um pouco da história da saúde do trabalhador de forma mais
abrangente. Nesse segundo tópico, desejo aprofundar sobre a saúde do trabalhador de saúde,
sendo que sobre eles versarei minha analisar.

Mais adiante farei um recorte sobre o

profissional de saúde do Pronto Socorro de Rio das Ostras, tendo sido esses profissionais.
Não tenho a pretensão de fechar uma análise sobre esses profissionais ou sobre a
política de saúde do Município, mas espero contribuir com um maior conhecimento dessa
realidade e da própria história local e quiçá melhorias nas condições de trabalho desses e de
outros profissionais fosse resultante dessa análise.
Para fazer um recorte e chegar ao meu objeto, que é o profissional de saúde do Pronto
Socorro de Rio das Ostras, especificamente, representantes daqueles que têm nível superior;
acho importante conhecer um pouco da história do Município que abriga esse serviço, afinal,
segundo nos afirma Minayo (2006, p.38) as sociedades humanas existem num determinado
espaço cuja formação social e configurações culturais são específicas. Então, vejamos
algumas especificidades da história de Rio das Ostras, para chegar ao cenário da pesquisa.
Com uma área de 231 km² Rio das Ostras representa 0.5278 % do território do
Estado, 0.0249 % da Região e 0.0027 % de todo o território brasileiro. Seu Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.775 segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano/PNUD (2000); está situado na microrregião da Bacia de São João e a Mesorregião
das Baixadas; teve sua renda per capita aumentada de R$ 171, 25 (1991) para R$ 331,43
(2000).
Sua história perde-se nos meados de 1575, e segundo dados que constam no IBGE
(2010), os relatos sobre esse período vem em forma “de realtos de antigos navegadores que
passavam pela região”.
Segundo dados presente na fonte cidada acima, essa região, por volta de 1630 era
“habitada pelos índios Tamoios e Goitacazes” e pertencia a “Capitania de são Vicente”,
denominando-se, na época, como “Rio Lirepe” e teve seu território delimitado com “dois
marcos de pedra, colocados em Itapebussus e na barreta do rio Leripe, com a insígnea do
Colégio dos Jesuítas” que registraram sua marca através das suas obras, dentre elas a Igreja
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Nossa Senhora da Conceição que teve a conclusão de suas obras no final do sécul XVIII pelos
beneditinos e Carmelitas; vindo a desmoronar na década de 50.
“Na década seguinte foi construída uma nova Igreja no local da antiga”. A importância
desse relato é importante pelo curioso fato de
O crescimento da cidade deu-se ao redor da Igreja, e Rio das Ostras como rota de
tropeiros e comerciantes rumo a Campos e Macaé, teve um progressivo
desenvolvimento com a atividade da pesca, que foi o sustentáculo econômico da
cidade até os meados deste século (IBGE, 2010).

O município começa a crescer e se desenvolver, trazendo mudanças tais como:
Distrito criado com denominação de Rio das Ostras, pelo decreto-lei nº 225, de 0103-1970 (...) a construção da Rodovia Amaral Peixoto, a expansão turística da
Região dos Lagos e a instalação da Petrobrás, foram de extrema importância para o
crescimento e desenvolvimento (...), que viu sua população crescer até chegar ao
momento de sua emancipação político-administrativa, do município de Casimiro de
Abreu, em 10 de abril de 1992..Com 230,3 km2 de área total, (...). (IBGE, 2010).

Segundo, ainda informações que constam no IBGE, o município tem hoje uma das
maiores “taxa de crescimento demográfico no estado, ou seja, 9% ao ano”; e sua população
tem seu gentílico “rio-ostrense”.
O crescimento populacional de Rio das Ostras manteve um fluxo ascendente,
conforme apresentado no gráfico abaixo:
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Fonte: Dados IBGE – Censo demográfico – estimativa populacional

O gráfico acima nos apresenta a trajetória do crescimento populacional de Rio das
Ostras. Algumas informações se fazem necessário acrescentar para que a leitura do mesmo
seja mais completa. Em 1991, primeiras informações oficiais encontradas, o município tinha
uma população de 18.194; já em 199628, 4 anos após sua emancipação, já percebemos um
pulo para um número de 28.106 habitantes, em 2000 36.419 habitantes.
28

Fonte: Contagem da população de 1996. População residente por sexo e população cedida, segundo o código e o
Município – Rio de Janeiro - IBGE
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Já posso contar com as informações atualizadas do rescenciamento de Rio das Ostras,
conforme presente no gráfico. Outra informação que considero útil é que a cidade consta hoje
com 33.257 domicílios que foram rescenseados. (IBGE, 2010).
No ano 2000, sua população acima especificada, correspondia a a 0,25% da população
do estado29 e em 2010 passa a corresponde a 0,67%.
Voltanto ao nosso gráfico, é de suma importância perceber que a linha de crescimento
entre os anos 2000 a 2006 manten-se numa média linear e ascendente. Será de 2006 para 2007
o grande aumento populacional, saltando respectivamente de 49.868 para 74.789 o que
corresponde a um crescimento de 49,97% do número total da população em apenas 1 ano. O
crescimento apresentado também no ano seguinte, 2008, também se diferencia dos outros,
sendo uma taxa de 21,79%.
O gráfico abaixo nos ajudará a entender mais claramente como essa linha de
crescimento aconteceu e quais os seus picos.
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Fonte: Dados IBGE

Percebe-se uma estabilidade de crescimento do ano 2000 a 2005, ocorrendo um grande
salto entre 2006 e 2007 e volta a haver uma estabilidade nos anos de 2008 a 2010.
Abaixo, fica claramente apresentado a descrepância do crescimento que tenho falado
até agora.
Porcentagem anual de aumento de habitantes

29

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano/PNUD – censo por situação de domicílio.
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Esses dados são preocupantes, pois, é um crescimento assustator: em menos de duas
décadas de emancipação, o município sofre um “boom” populacional, multiplicando o
número de moradores mais de três vezes.
É comum ouvir-se relatos da população sobre esse fenômeno, associando-o à chegada
da Petrobrás na região e pelo desenvolvimento do fator do turismo; no entanto os dados acima
mostram uma outra realidade: é fato que o cresciemento ocorre de forma constante e
progressiva, mas, é incontestável que é em 2006 e 2007 que ocorre o ápice do crescimento.
Esse é um assunto o que merece um estudo detalhado para se verificar o que ocasionou esse
fenômeno, que no entanto, não será realizado aqui por não ser o objetivo desse trabalho.
Além dos fatores supraditos, sejam quais foram os outros atrativos para a imigração de
pessoas de diversas regiões do Rio de Janeiro e até mesmo de outros estados em busca de
emprego e melhoria de vida, faz-se necessário salienter que também foram esses motivos de
ação como a especulação imobiliaria e e outros fatores sócio econômicos que têm como
consequência um custo de vida elevado para os padrões dos proventos oferecido pelo
município, que acompanha o salário mínimo estadual30.

30

Lei Est. RJ 5.627/09 - Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 5.627 de 28.12.2009
O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais abaixo
enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho que o fixe a maior, será de:
I- R$ 553,31 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) - para os trabalhadores agropecuários e
florestais;
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Esse crescimento desenfreado desencadeou uma processo de aglomereção de pessoas
em pequenos espaços para moradia, o aumento do desemprego, levando essa população a
recorrer as políticas públicas na busca de suprir suas necessidades mínimas.
Conforme dados presentes no PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento) a porcentagem de pessoas que viviem em domícilio subnormais 31 no
município era de 30, 14 em 1991 e subiu para 40,14 em 2.000; o que podemos considerar
dados elevados, que demonstram que junto com o aumento da população, houve um aumento
da pobreza.
Ainda temos informações da mesma fonte sobre as famílias que necessitam
diretamente do auxílio público como complemento da renda, conforme demonstra os gráficos
abaixo, traçando os “Indicadores de Probreza e de Nível de Composição de Renda”32, tendo
em ambos, ano de base 1991 e 2000:
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento/PNUD

II- R$ 581,88 (quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) - para empregados domésticos, serventes,
trabalhadores de serviços de conservação, manutenção, empresas comerciais, industriais, áreas verdes e logradouros públicos,
não especializados, contínuo e mensageiro, auxiliar de serviços gerais e de escritório, empregados do comércio não
especializados, auxiliares de garçom e barboy;
III- R$ 603,31 (seiscentos e três reais e trinta e um centavos) - para classificadores de correspondências e carteiros,
trabalhadores em serviços administrativos, cozinheiros, operadores de caixa, inclusive de supermercados, lavadeiras e
tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures, operadores de máquinas e implementos de agricultura, pecuária e
exploração florestal, trabalhadores de tratamento de madeira, de fabricação de papel e papelão, fiandeiros, tecelões e
tingidores, trabalhadores de curtimento, trabalhadores de preparação de alimentos e bebidas, trabalhadores de costura e
estofadores, trabalhadores de fabricação de calçados e artefatos de couro, vidreiros e ceramistas, confeccionadores de
produtos de papel e papelão, dedetizadores, pescadores, vendedores, trabalhadores dos serviços de higiene e saúde,
trabalhadores de serviços de proteção e segurança, trabalhadores de serviços de turismo e hospedagem, moto-boys;
31
Segundo informação do PLANO DIRETOR MUNICIPAL PARTICIPATIVO DE IPORÃ, entende-se por
domicílio
subnormal, a unidade habitacional carente dos serviços públicos e que não apresenta condições físicas para a
moradia, geralmente localizada em área irregular (propriedade particular, pública ou de preservação ambiental).
32
Fonte: Atlas do Desenvolvimento/PNUD

58

Fica claro no gráfico apresentado que mesmo havendo uma diminuição na
porcentagem da pobreza há um intensidade da mesma, ou seja, os que já eram pobres, ficaram
mais pobres.

Indicadores do nível de composição da renda de Rio das Ostras
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento/PNUD

No segundo gráfico, apesar de haver um aumento no número de pessoas que provêem
o sustento da família através do dinheiro recebido pelo seu trabalho, também há um aumento
significativo naqueles que 50% de sua renda depende dos programas que o município oferece
programas que os beneficia, como por exemplo, o “Bolsa Família” que atende um total de
3.41933 família em Rio das Ostras.
O grande sonho de melhoria na qualidade de vida, em alguns casos, transformou-se
em sofrimento; e para alguns uma luta por sobrivivência.
Esse crescimento acelerado traz um busca maior dos serviços e políticas públicas do
município, não sendo diferente com a saúde, que é de notório conhecimento ser um “direito
de todos e dever do Estado”34; no entanto, como esse Estado vem propiciando o acesso a esse
direito, pode ser questionado. De acordo com o que nos apresenta a 12ª Conferência Nacional
de Saúde,
Saúde é um resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda,
35
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego , lazer, acesso e posse da terra e

33
34
35

Fonte: C.E.F. Consulta benefícios - por município
Constituição Federal 1988
Grifo meu
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acesso a serviços de saúde (...) reconhecer o ser humano como ser integral e a saúde
36
com qualidade de vida . (12ª Conferência Nacional de Saúde, 2004, p. 23)

Continua o texto ainda explicando que “a desigualdade social que se manifesta pela
crescente concentração de renda, acarretando pobreza e exclusão social, constitui um desafio
para garantir os direitos da população de acesso à saúde” (12ª Conferência Nacional de Saúde,
2004 p.23).

Para entrarmos na dinâmica da saúde relacionada a Rio das Ostras, vamos acompanhar
os

investimentos

que

foram

realizados

de

2000

até

2007

na

área

da

saúde37:
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Fonte: Dados Secretaria Tesouro Nacional/CNM

O gráfico apresenta um crescimento nos investimentos para a saúde do município dos
anos 2000 a 2004; em 2005 há uma queda e 2006 não consta essa informação, em 2007 volta
a haver um crescimento no valor destinado para a saúde. Um dado interessante é que essa
oscilação nos valores dos recursos para a saúde se dá exatamente nos anos que ocorrerem o
salto de crescimento populacional; no entanto, não foi possível encontrar nenhum dado que
faça qualquer ligação entre um acontecimento e outro.
Ao falar especificamente sobre a saúde em Rio das Ostras, chego ao tema escolhido
para a pesquisa, no entanto antes de fazer meu recorte sobre os profissionais de saúde do
Pronto Socorro Municipal, é importante conhecermos um pouco sobre como funciona a rede

36
37

Fonte: Secretaria Tesouro Nacional/CNM
* Sem resposta
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de saúde38 do Município que conta com 26 Estabelecimentos de Saúde total39, sendo que
desses, 18 pertencem à rede pública que oferece atendimento, desde o procedimento de rotina
até exames de alta complexidade, cirurgia, etc.
A divisão territorial de Rio das Ostras resulta num total de 46 bairros, e o atendimento
de saúde é oferecido à população pelas 18 unidades que estão distribuídas em 18 deles,
conforme relação a seguir (informação verbal):40 Âncora, (Posto de Saúde), Boca da Barra
(Posto de Saúde), Cantagalo, (Posto de Saúde), Centro (Policlínica e CAPS{Centro de
Atenção Psicossocial}), Parque Zabulão (Centro de Reabilitação, e Pronto Socorro e Hospital
Municipal), Cidade Praiana (Posto de Saúde), Extensão do Bosque (Posto de Saúde), Jardim
Mariléia (Posto de Saúde), Nova Cidade (Posto de Saúde), Nova Esperança (Posto de Saúde),
Mar do Norte (Posto de Saúde), Operário (Posto de Saúde), Recanto (Posto de Saúde), Rocha
Leão (Posto de Saúde e CAPS).
Conforme citado acima o Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras, pertence à rede
pública de saúde e é o único atendimento de emergência da cidade, e tem seu funcionamento
24hr todos os dias. Fundado em 2003, contava em 2004 com aproximadamente 150
funcionários (informação verbal)41 para atender uma população estimada 45.755 habitantes,
conforme dados do IBGE apresentado acima.
Em 2006, já com o número de habitantes aumentado para 49.868, a Unidade foi
reformada ganhando uma estrutura maior, no intuito de maior capacidade de acolhida e
humanização em seu atendimento. Passou a contar então, com 06 leitos na enfermaria
feminina, 06 leitos enfermaria na masculina, 07 na enfermaria pediátrica e dois na enfermaria
psiquiátrica, 04 no Setor do Trauma e 02 na ala de isolamento para pacientes portadores e/ou
sob suspeita de doenças infecto contagiosa.
Nesse período, é criada a Unidade de Dor Torácica (UDT), equipada com modernos
equipamentos para o atendimento de emergências vasculares. Conta ainda com profissionais
38

Uma das grandes dificuldades que encontrei durante minha pesquisa foi a falta de dados documentados pela
Instituição ou outras fontes do Município. Em minha busca não encontrei registros documentais como, por exemplo,
população do município no ano de inauguração do Pronto Socorro nem número de funcionários do mesmo. Surge então, a
necessidade de coletar essas informações através das fontes que tive acesso e que estão registradas no meu trabalho, deixando
sugerido, ser essa uma pesquisa que daria em ótimo trabalho acadêmico para outros colegas que o julguem interessante.
39

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2005; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio de
Janeiro: IBGE, 2006.
40
Informação concedida por Alexander de O. Coelho, Auxiliar Operacional de Saúde (responsável pela distribuição
de medicamentos nos Postos de saúde do Município) em 13/5/2010 na Farmácia Municipal, Rio das Ostras.
41
Informação cedida pelo Sr. Genivaldo Chagas de Abreu, Auxiliar Administrativo (Chefe de divisão) do Pronto
Socorro Municipal de Rio das Ostras
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especializados cardiologia e equipe auxiliar que estão a serviço exclusivamente dos pacientes
dessa unidade.

2.2 Realidade do Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras

Ao começar minhas atividades, dentre vários aspectos percebido o que mais despertou
minha atenção foi a intensificação do trabalho, bem como a falta de segurança dos
trabalhadores do Pronto Socorro Municipal no exercício de suas atividades e o conseqüente
adoecimento desses trabalhadores.
Poderia ter realizado a pesquisa sobre a saúde em seu aspecto macro no município; no
entanto desejei recortar sobre a saúde dos trabalhadores dessa área por desejar refletir melhor
sobre aquele trabalhador que escolheu se dedicar a proporcionar uma saúde melhor ao
indivíduo, acompanhá-lo e/ou a sua família em momento de fragilidade que o adoecimento
apresenta e que precisa realizar sua função numa realidade tão precária como já apresentado
acima.
Vários motivos contribuíram para esse despertar, mas um dos principais foram escutas
(informais) de queixas e reclamações de funcionários de diversos setores pelos corredores e
refeitório; como profissionais expostos ao perigo de radiação do equipamento de raio-x, pois
a sala do equipamento não possui a porta de chumbo necessária evitar possíveis
contaminação; sala de recepção sem vidro no balcão, expondo os profissionais que
permanecem no setor a contágios com possíveis usuários portadores de doenças infectocontagiosas, banheiros que não oferecem condições adequadas para devida higienização do
trabalhador, refeitório pequeno e com pouca ventilação, falta de utensílios básicos, como por
exemplos talheres suficientes para os funcionários entre outras.
A rede pública de saúde no município apresenta contrariedades passíveis de um breve
comentário: ao mesmo tempo que dispõe de equipamentos modernos, estratégias de saúde da
família, atendimento especializado em alguns bairros, distribuição gratuita de medicamentos e
outras políticas públicas de assistência à saúde; também irá oferecer ao usuário realidades que
apontam a precarização do rede de saúde, presente nacionalmente como já mencionado:
consultórios pequenos onde dois profissionais atendem juntos, ferindo o direito ao sigilo que
o usuário tem garantido por Lei e obrigando-o a compartilhar sua fragilidade com estranhos;
escassez de material para uso diário; falta de atendimento recorrente de equipamento com
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defeitos e/ou sem uso por falta/ausência de mão de obra especializada; número de
profissionais reduzido; perdas de benefícios que os trabalhadores desfrutavam anteriormente;
redução e ou ausência de instrumentos básicos de trabalho, intensificação da jornada de
trabalho, entre outros.
É importante esclarecer que essa precarização relatada foi presenciada em
determinados momentos durante o meu estágio, não devendo, no entanto, caracterizar como
realidade permanente no cotidiano da Unidade.
Atualmente o Pronto Socorro conta com 321 funcionários42, divididos para os 7
plantões da semana de acordo com os setores: Almoxarifado (8), CECOVE (Central de
Consultas de Vagas e Exames) (5), Clínica cirúrgica (8), Clínica Médica (52 sendo: 1
anestesiologista, 1 cardiologista, 1 ginecologista obstetra e 49 médicos socorristas),
Oftalmologia (5), Ortopedia (8), Otorrinolaringologia (6), Divisão de Pessoal (3),
Enfermagem (121 sendo: 4 agente de serviços gerais, 1 agente operacional, 54 auxiliares de
enfermagem, 1 cargo de comissão de Assistente III, 2 cargo de comissão de assistente IV, 4
enfermeiros, 12 enfermeiros II, 40 técnicos de enfermagem), Farmácia (2), Faturamento (3),
Fisioterapia (5) Imobilização ortopédica (8), Laboratório (18 sendo: 1 auxiliar administrativo,
1 auxiliar de laboratório, 1 auxiliar de serviços gerais, 2 bioquímicos, 12 técnicos de
laboratório), Neurologia (3 sendo: 1 médico neurocirurgião, 2 médicos socorristas), Nutrição
(4), Portaria (9), Radiologia (8) Recepção (12 sendo: 1 agente administrativo, 1 agente de
serviços gerais, 6 auxiliares administrativos, 2 auxiliares de serviços gerais, 2 cargo de
comissão de assistente IV), Serviço Social (4), Supervisão (4 sendo: 2 agentes
administrativos, 1 auxiliar administrativo, 1 gerente de projetos especiais), Telefonia (5
sendo: 1 agente de serviços gerais, 4 telefonistas) e a Unidade de Dor Torácica (UDT) (20
sendo: 1 auxiliar de enfermagem, 7 enfermeiros II, 8 médicos socorristas, 4 técnicos de
enfermagem).
Quanto a esse número de funcionários pode ocorrer variações para mais ou para
menos, pelo fato de a Prefeitura inda não ter encerrado todas as convocações do seu último
concurso e também por estar ocorrendo um grande número de pedido de exoneração dos
recém concursados, segundo relatos da administração da Unidade (informação verbal) 43o que
poderá acarretar mudanças nesse quadro para o futuro.
42

Fonte: Planilha Geral de Servidores do Pronto Socorro, maio 2010 (cf Anexo III)
Informação cedida pelo Sr. Genivaldo Chagas de Abreu, Auxiliar Administrativo (Chefe de divisão) do Pronto
Socorro Municipal de Rio das Ostras
43
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Para entender melhor a Instituição e sua capacidade de atendimento, fiz uma pesquisa
quantitativa com o intuito de levantar uma amostra dos atendimentos diários do ano de 2009
(de 1º de janeiro a 31 de dezembro)44, constatei que foram atendidos 137.104 usuários nesse
período, o que nos dá em média, 375 atendimentos diários no Pronto Socorro, apresentado no
gráfico a seguir.
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Fonte: Dados dos Livros de Registros de Boletim do atendimento Médico do PSMRO

Conforme está presente no gráfico, o número de atendimento de cada mês, apesar de
haver uma média constante, apresenta dois grandes picos nos meses de janeiro e julho o que
se pode deduzir que a demanda sofre variações durante períodos de férias. É interessante
perceber que o atendimento tem um pico em janeiro e segue uma linha decrescente até junho;
em julho, terá seu segundo pico, conforme já mencionado, em setembro ele tem uma queda
brusca e recomeça o índice crescente até fechar o ano.
Durante minha permanência na Instituição, seja no estágio ou no período da pesquisa,
ouvi diversas vezes que em períodos de férias ou feriados prolongados o atendimento chegava
ao dobro e até mesmo triplo do rotineiro da Instituição devido a demanda trazida pelos
serviços prestado aos visitantes.
Diante do fato constatado que essa informação era traçada sem nenhuma base oficial,
uma vez que não encontrei nenhum dado oficial que a confirmasse, optei por fazer uma
pequena amostra dos atendimentos na tentativa de clarear esse aspecto, escolhendo os dias 01
a 05 de janeiro, por ser o grande pico logo após a virada de ano; data em que a cidade recebe

44

Fonte: Livros de Registros de Boletim do atendimento Médico do PSMRO
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centenas de turistas. Meu objetivo era descobrir se a grande demanda do atendimento que
chega ao Pronto Socorro é da população rio-ostrense ou se era dos visitantes da cidade.
O levantamento realizado por mim, contou com a análise de 2.269 BAMs (boletim de
atendimento médico), uma representação significativa diante dos 13.200 que correspondem ao
mês em questão. O resultado da pesquisa encontra-se no gráfico abaixo:
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Analisando esse gráfico, percebe-se, portanto, que apesar do que acreditam alguns
profissionais e moradores locais, a grande demanda da Instituição é da população de Rio das
Ostras. Mesmo num período que se seguiu festas onde é comum o alto consumo de bebidas e
comidas das mais variadas espécies, e que a cidade está recebendo um grande número de
visitantes, o atendimento permanece em massa para os moradores locais, sendo um total de
1.765 contra 505 de outras regiões.
A política de saúde pública passou por mudanças estruturais no período 2009-2010: no
segundo semestre de 2009, a Saúde Mental da Unidade deixou de contar com o trabalho dos
psicólogos, ficando apenas a psiquiatria; no Início de 2010 a pediatria foi retirada da unidade
e passou a funcionar no Hospital Municipal; no início de abril, com o término do contrato, a
psiquiatria também saiu do Pronto Socorro e não há previsão de que o Serviço de Saúde
Mental volte a ser oferecido na Instituição que para a população é a maior referência de
atendimento de emergência para os pacientes dessa área; houve uma redução no número dos
funcionários dos diversos setores com o fim dos contratos e os profissionais permanecem no
aguarda da chegada dos concursados que o Município está convocando aos poucos.
O setor saúde em Rio as Ostras, assim como em diversos outros municípios do estado
ou de outras regiões do país, é um dos grandes empregadores, seja no setor público e no
privado. A importância do setor saúde na absorção de trabalho, objeto de diversas formas de
contrato: prestação de serviços, terceirização e concurso público. (NESCON, 2007).
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Durante o período de reestruturação, a demanda de atendimento na unidade continua
no mesmo patamar que anteriormente. Houve uma redução no número de funcionários não na
demanda trazida pela comunidade, logo, acarretando uma sobrecarga de trabalho naqueles que
permaneceram ou uma recusa e ausência de determinados serviços prestados por não se
conseguir atende-lo. Essas mudanças criam uma intensificação nas atividades dos
trabalhadores e um desgaste do pessoal. Como mesmo durante essa reestruturação ainda há
profissional terceirizado na Unidade, esses ainda sofrem com a pressão que a instabilidade da
forma de trabalho traz com si.

Para garantir seus empregos, os trabalhadores da saúde se submetem à flexibilidade
das mudanças dos processos produtivos, gerando um estado de precariedade que,
sendo transversal ao trabalho e ao emprego, manifesta-se como movimento de uma
esfera para a outra, atingindo diferentes níveis (...). (NESCON nº 1, 2007, p.23)

Quando comecei meu estágio na instituição em 2008, todos os funcionários
trabalhavam em plantões determinados na semana; após todas essas mudanças que
aconteceram houve um período em que não sabiam mais em qual dia da semana trabalhavam,
pessoas que davam um único plantão, agora estavam duas ou até mais vezes por semana na
Unidade. Essa instabilidade não afeta apenas ao indivíduo em si; afeta também suas relações
familiares e sociais, que conforme Silva (2003) nos relata, faz parte de um processo complexo
que engloba diversos aspectos da vida do sujeito.

A dinâmica social do trabalho está intrinsecamente relacionada ao processo saúdedoença das sociedades humanas. No mundo contemporâneo, (...) a redefinição
organizacional (...), o trabalho informal e o desemprego repercutem sobre os
acidentes, as doenças do trabalho (...) e evidenciam novas relações entre a política
45
econômica e a saúde (WÜNCH, 1995 Apud SILVA, JUNIOR, SANT’ANA, 2003
p. 3).

No segundo semestre de 2010, o setor volta a se organizar por plantões, estabelecendo
turmas para cada plantão da semana; organizados em plantões de 20 horas, que, segundo
dados da minha pesquisa, são a maioria, seguido do turno de 24 horas e por mim os diarista
que trabalham 40 horas semanais.
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Dando continuidade à análise sobre o Pronto Socorro ainda há a característica de ser
uma Unidade de Emergência que possui particularidades próprias em seu atendimento
prestado, conforme Olivar apresenta:
Os serviços de emergências contemporâneos contêm uma especificidade que os
distingue de quaisquer outros serviços de saúde. Trata-se de uma assistência que
deve ser realizada de forma imediata, eficiente e integrada. Exige amplo
conhecimento técnico, habilidade profissional e o emprego de recursos tecnológicos.
(OLIVAR, 2006, p. 40).

Olivar cita a compreensão de outros autores que chegam a considerar a emergência
como uma subsetor da saúde pela complexidade que ela exige de trabalho e do aparato para
que possa funcionar.
Alguns autores chegam a comparar tais serviços a um subsistema de saúde, pois
requerem um conjunto de serviço associados (atendimento pré-hospitalar de resgate,
centro cirúrgicos, unidades de tratamento intensivo) que precisam atuar
organicamente. (DESLANDES, 2002, apud, OLIVAR, 2006, p. 40)

A atuação em uma unidade de emergência ainda expõe o profissional a determinadas
situações que geram um grande nível de stress no trabalhador; além de todas as dificuldades e
os conflitos percebidos que permeiam as relações entre os trabalhadores dentro de um mesmo
setor ou intersetorial.
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CAPÍTULO III

SUJEITOS DA PESQUISA: OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PRONTOS
SOCORRO DE RIO DAS OSTRAS

“Trabalhem, trabalhem, proletários, para aumentar a fortuna
social e as vossas misérias individuais, trabalhem,
trabalhem, para que, tornado-vos mais pobres, tenham mais
razão para trabalhar e para serem miseráveis. Eis a lei
inexorável da produção capitalista”
(LAFARGUE, Paul – O direito à preguiça- 1883)

Ao começar a falar sobre a minha pesquisa realizada a partir das entrevistas é
importante mais uma vez delimitar que os sujeitos escolhidos para essa fase foram os
profissionais de saúde, ou seja, aquele sujeito que trabalhar na saúde foi uma escolha para sua
vida profissional em algum dos diversos ramos que essa área oferece e não por ter sido
designado para esse setor pelo seu empregador.
A pesquisa tem como proposta conhecer melhor alguns aspectos da vida desse
profissional, como: seu perfil socioeconômico, sua formação, se possui especialização, quais
as condições do seu trabalho, as facilidades e dificuldades encontradas em seu dia a dia
profissional e como ele percebe sua saúde ou seu adoecimento, e sua avaliação sobre os
aspectos do acesso e da universalidade da política de saúde pública no país.
Ciente de que anteriormente já foi explicado a metodologia que usei, acho importante
resgatá-la nesse momento: a escolha desses profissionais foi realizada de acordo com a
disponibilidade dos mesmos para realização das entrevistas, sendo eles, abertas e gravadas
para agilização da coleta de dados e também visando menor tempo para o profissional.
Ao iniciar as entrevistas, cada profissional era orientado a escolher um nome ou
número que lhe identificasse durante o processo e explicado que essa era uma medida de
segurança para evitar qualquer forma de se reconhecimento e será por esses codinomes
escolhidos que irei me referir ao transcrever suas falas ou mesmo falar sobre elas.

O quadro abaixo apresenta o perfil socioeconômico dos entrevistados:
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Total

Idade
20-30
2

7

Sexo

30-40
3

40-50
2

Média de salário

M
2

Nº de filhos
F
5

Dependente renda

0
4

Até 3
3

Meio de
transporte

Até
4
2

De 4 a
6
1

Local

de

residência

De 6 a
8
1

Rio

das

+ de 8

1

3

4

Pub.

Priv.

3

4

1

1

4

3

Macaé

Campos

Carmo

Ostras
1

2

1

1

São João
de Meriti
1

Maricá

1

Vamos começar por alguns dados aqui apresentados que são relevantes. A pesquisa
mostra um número maior de mulheres na atuação do que de homens; o que na verdade, reflete
uma tendência do mercado empregador da saúde que vem se caracterizando desde 1970
conforme nos fala Médici (1986, p. 411) explicando que o “ aumento da participação feminina
no emprego setorial, na medida em que a força de trabalho feminina, em saúde, passa de 41%
para 63% do total dos profissionais do setor, ao longo da décadas. Este fenômeno foi mais
sensível entre os profissionais universitários, onde a participação feminina, entre 1970 e 1980,
elevou-se de 20% para 39%;”. Tendo presente que na década de 70 o Brasil está vivendo em
plena ditadura militar e que um dos traços do sistema foi o cerceamento dos direitos políticos
da sociedade e em contra partida, houve um grande investimento nas políticas sociais, sendo a
saúde uma delas. O autor irá indicar outros motivos também decorrentes da época como, o
aumento de instituições de ensino de medicina, especialmente no setor privado. (MÉDICI,
1986, p. 409).
Há ainda o aspecto do cuidado sempre presente na saúde e historicamente falando, o
cuidado está ligado à figura da mulher, a imagem maternal do cuidado; o que só reforça esse
aumento crescente das mulheres no setor da saúde.
Outro aspecto que o autor vai abordar é o rejuvenescimento do setor, assim como os
dados da pesquisa apontam, sendo dos 8 entrevistados, 4 na margem de até 40 anos; sendo a
presença feminina um dos motivos dessa mudança. “O rejuvenescimento está associado a
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fenômenos como a expansão universitária e o aumento da participação feminina” (MÉDICI,
1986, P. 411).

Há também o aspecto da redução de salário no setor da saúde o que leva os
funcionários a precisarem ter mais de um vínculo empregatício para conseguirem seu
sustento; o gráfico abaixo mostra como se dá essa relação em número.
1

Com um vínculo empregatício
Com 2 vínculos empregatício

6

Quando confrontados sobre se terem mais de um vínculo empregatício lhes
atrapalhava em algum aspecto de suas vidas, o grupo se manifestou de forma diversa,
conforme aparece abaixo em algumas das respostas que foram consideradas relevantes para o
tema discutido:
“(...). No aspecto (...), stress, (..) da família, (...) a gente fica sem tolerância com os
filhos, (...) cada vez o [profissional] é pior remunerado mais trabalho tem que
fazer”. (Entrevistado 6)

O entrevistado 6, em sua fala traz aspectos importantes para a análise que está sendo
realizada. A pessoa traz como conseqüência do seu trabalho não apenas a questão que o corpo
físico apresenta, como cansaço e dores, mas, como a intensificação do trabalho a que está
submetida vem afetando até mesmo sua relação familiar, gerando uma intolerância com os
filhos em casa; o que provavelmente, deve causar situações de conflitos familiares. Esse
profissional faz uma denúncia interessante que é afirmar que quanto mais o profissional for
mal remunerado, mais ele terá que trabalhar e consequentemente mais ausente da família ele
ficará. Pode-se concluir o seguinte: a intensificação do trabalho é uma das conseqüências da
má remuneração do profissional de saúde, que se vê obrigada a ter mais de um vínculo
empregatício para conseguir se sustentar e prover o sustento de sua família.
Dando continuidade a esse assunto abordado na entrevista, transcrevo abaixo algumas
falas de outros profissionais.
“Sim, porque influencia na minha vida social e pessoal, pois quando tenho algum
tempo disponível, prefiro ficar descansando, e isso me impede de ir ao cinema, por
exemplo.” (Entrevistado 13)

70

Nas falas apresentadas acima há alguns aspectos que merecem ser trazidos para a
discussão: trabalhar em locais diferentes do qual reside o funcionário e o duplo vínculo que
dificulta atividades de lazer individual ou com a família. Acima já foi comentado sobre as
conseqüências da intensificação do trabalho na relação familiar do profissional; agora esse
assunto aparece novamente sob um novo ângulo: a falta de disposição para realizar atividades
de lazer com os familiares pelo cansaço ocasionado por sua dupla jornada de trabalho.
Até o momento percebemos que os problemas que a desvalorização salarial do
profissional de saúde, a intensificação do trabalho, e as especificidades dos trabalhos em
plantões, não afeta apenas o indivíduo envolvido no setor; essa problemática se estende até
sua vida pessoal, seu lar e suas relações interpessoais. Na fala da entrevistada Júlia, ela traz as
conseqüências e problemática que significa para ela e sua família fazer plantões nos final de
semana, expresso na fala da Júlia.
“(...) o que mais me atrapalha é o fato de eu fazer plantão nos finais de semanas.
Porque um dos dias que eu trabalho é domingo. (...). Se fosse dia de semana fica
mais fácil de conciliar, agora domingo é complicado, porque os filhos são
pequenos, tem que deixar em casa; sentem falta. (...)” (Entrevistada Júlia)

Abramides e Cabral iluminam essa reflexão no texto apresentado abaixo:
A intensidade e o ritmo acelerado no trabalho e o número excessivo de horas na
jornada são decisivos na precarização da saúde do trabalhador, podendo eliminálo,
precocemente, do mercado. Nas condições de trabalho estão incluídas as atividades
corporais e mentais dos trabalhadores, bem como os elementos materiais,
físicoquímicos, ambientais, temporais e também as relações de trabalho.
(ABRAMIDES E CABRAL, 2003, p. 7)

As autoras ajudam a entender que não é apenas o aspecto físico do trabalhador que é
prejudicado pela intensificação do trabalho, mas diversos aspectos. Anteriormente, já foi
comentado sobre esse aspecto da precarização da ação laborativa da atual sociedade
capitalista, no entanto, esse é um assunto amplo, que sem dúvida, vale a pena um
aprofundamento em sua reflexão e dialogando com Iamamoto sobre as precarizações a que os
funcionários são submetidos no dia a dia de sua ação profissional, ela traz à tona novas
contribuições que vai ajudar na elucidação sobre essa realidade.
A condição assalariada – seja como funcionário público ou assalariado de
empregadores privados, empresariais ou não – envolve necessariamente, a
incorporação de parâmetros institucionais e trabalhistas que regulam as relações de
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trabalho, consubstanciadas no contrato de trabalho, que estabelecem as condições
em que esse trabalho se realiza: intensidade, jornada, salário, controle do trabalho,
índices de produtividade e metas a serem cumpridas. (...) Assim, as exigências
impostas pelos distintos empregadores, no quadro da organização social e técnica do
trabalho, também materializam requisições, estabelecem funções e atribuições,
impõem regulamentações específicas ao trabalho a ser empreendido no âmbito do
trabalho coletivo, além de normas contratuais (salário, jornada, entre outras), que
condicionam o conteúdo do trabalho realizado e estabelecem limites e possibilidades
à realização dos propósitos profissionais. (IAMAMOTO, 2007, p. 218)

Ao analisar as falas dos entrevistados, percebe-se o quanto essa condição de
assalariado trazida por Iamamoto se faz presente na realidade dos entrevistados,
principalmente no tocante à jornada de trabalho e o quanto a intensificação dessa jornada é
maléfica para a vida social e mesmo profissional.
Mais uma vez recorrei ao documento das 12ª Conferência Nacional de Saúde (2004,
p. 115) quando afirma há necessidade de se criar políticas que visem melhorar a qualidade de
vida do trabalhador de saúde ao afirmar que “As mudanças no modelo de atenção dependem
da adesão dos profissionais de saúde e da qualidade do seu trabalho. Por sua vez, a adesão e
qualidade dependem das condições de trabalho e da capacitação para seu exercício, com
remuneração justa”.
Nesse momento, o documento levanta a problemática que a má remuneração traz aos
trabalhadores, sejam eles quais for, nesse caso, especificamente estamos falando dos que
atuam na saúde. Se o profissional é mal remunerado, automaticamente será necessário mais de
um vínculo empregatício; o que acarretará cansaço físico e mental e como conseqüência a
médio ou longo prazo é o adoecimento, a insatisfação que acarreta muitas vezes um
atendimento inadequado e o profissional não dá o melhor de si, em outras palavras, o
desestímulo e o sentimento de desvalorização da pessoa enquanto profissional, conforme fica
expresso na fala a seguir:
“(...) E assim, tem muitas coisas pra gente melhorar e tudo; e eu acho que a
questão da falta de valorização do profissional aqui é muito grande. (...) Eu acho
que as pessoas ficam um pouco desanimadas com o trabalho em si, né. Por essas
questões. Pela falta de valorização (...).” (Entrevistada Júlia).

Médici (1986) aponta, no entanto, que essa intensificação da jornada de trabalho é
uma questão que se faz presente na saúde desde décadas anteriores.
Prolongamento da jornada de trabalho, dos profissionais de nível superior, como
decorrência do aumento da estratégia de inserções múltiplas no mercado de trabalho.
Os dados relativos ao número de horas contratadas mostraram que 46,2%, dos
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médicos, trabalhavam mais de 50 horas semanais, em 1980, enquanto que, em 1970,
apenas 36,8% encontravam- se nesta posição (MÉDICI, 1986, p. 411).

Outro aspecto importante de ser analisada nessa perspectiva da intensificação do
trabalho através dos duplos vínculos empregatício é o deslocamento necessário de uma cidade
para outra que os profissionais precisam fazer como chama a atenção na fala do entrevistado
4225.
“Sim, atrapalha porque são locais diferentes, um do outro e que me obriga a
perder muito tempo na estrada e me causa cansaço físico e mental”.
(Entrevistado 4225)

Dos 7 profissionais entrevistados, apenas 2 residem em Rio das Ostras; e desses dois,
um possui outro vínculo em outra cidade. Os outros 6 profissionais residem em outras
cidades, Macaé (2), Campos (1), Carmo (1), São João de Meriti (1) e Maricá (1). Esses
trabalhadores além dos stress que já é peculiar de seu trabalho desenvolvido em uma unidade
de emergência, ainda enfrentam o problema do deslocamento de uma cidade para outra; em
alguns casos, é importante ressaltar que são distância que levam horas para serem percorridas;
além, do perigo representado pela trajeto em rodovias e BRs que apresentam alto índice de
acidentes de trânsito, como é o caso da BR 101.
Para entendermos melhor os prejuízos que essa lógica de intensificação do trabalho
acarreta na vida o profissional, quando questionados se haviam sido promovidos durante sua
permanência na unidade, uma afirmou que sim e outro informou ter recebido uma proposta
interessante que não pode ser aceita, pois sua carga horária não conseguia ser compatível com
tal proposta; por outro lado, a oferta não era suficiente para que ele abandonasse um dos
vínculos.
Portanto, o profissional mal remunerado, estressado, e desvalorizado enquanto
trabalhador da área da saúde, ainda enfrenta cotidianamente o perigo real que é transitar
horas, colocando sua vida em risco.
Abaixo, busco diálogo com alguns autores que nos falam sobre a intensificação do
trabalho e quais suas conseqüências para os trabalhadores e para a sociedade.
(...) se dá em um momento em que as condições de trabalho e saúde dos
trabalhadores no Brasil têm se agravado, em um quadro marcado pela precarização
e intensificação do trabalho. Compõem este quadro as mudanças tecnológicas e
organizacionais e as alterações nos processos e relações de trabalho que resultam em
intensificação do trabalho, em contratos precários, temporários, aumento da
jornada, exploração do trabalho (...), aviltamento salarial e crise do movimento
sindical. Agregue-se a isso a adoção de políticas de cunho neoliberal que
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mercantilizam serviços essenciais como a saúde46 e a educação (...). (MAEMO e
CARMO, 2005 p. 2500-2501)

Os autores só reforçam a discussão que vem sendo tratada até então. Antunes irá
enriquecer essa discussão acrescentando que esse processo de intensificação já vem sendo
debatido anteriormente e Marx já o havia denominado de trabalho social combinado47
(MARX, 1978 apud ANTUNES, 2002) que segundo as palavras do próprio Antunes é:
[o tipo de trabalho] em que trabalhadores de diversas partes do mundo participam do
processo de produção e serviços. O que, é evidente, não caminha no sentido da
eliminação da classe trabalhadora. Em outras palavras: aumentam os níveis de
exploração do trabalho. (ANTUNES, 2002, p. 43)

Olivar (2006) contribui com a discussão levantada, explicitando que esse aumento de
exploração da força do trabalhador que tem por objetivo gerar o sobre trabalho, ou seja, tempo
de trabalho pelo qual o funcionário não recebe, que ela denomina em seu texto de sobre valor,
aumenta o lucro do capital e pode apresentar características diferentes em regiões diferentes.
Esta exploração, no âmbito estatal, não se da de forma direta, mas contribui para a
acumulação geral de mais valia na sociedade capitalista indiretamente. A autora nos indica
como vem ocorrendo na rede de saúde pública no Rio de Janeiro:

Em relação ao Município do Rio de Janeiro, diferentes estratégias têm sido adotadas
para apropriação desse sobre valor. A primeira delas flexibiliza parte da
remuneração dos servidores por meio de um Sistema de Gratificação por empenho e
produtividade. Este incentivo distribui de forma focalizada (somente para os
servidores estatutários da rede) possibilita um adicional aos salários (com valores
iguais para os servidores da mesma unidade), o qual pode variar de acordo com o
cumprimento de certas metas de desempenho, medidas para cada unidade.
(OLIVAR, 2006, p. 30)

É importante analisar que estratégias como essas, observada de uma forma acrítica, até
parece ser positiva. O que pode haver de errado em oferecer aos funcionários de um
determinado setor ou instituição, bônus ou gratificação?
O aspecto que permanece obscuro nesse tipo de negociação, e que pelo senso comum
é observada de forma supérflua, é que gratificação, bônus, ou como desejar chamar não é
direito trabalhista e permanece no plano individual e não no coletivo. Mesmo em situações
como a citada acima, onde o valor é distribuído de forma igual a todos os funcionários de uma
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mesma empresa ou instituição, continua não representando a coletividade: e todos os outros
profissionais da mesma área em outras instituições do município, da região, do estado e até
mesmo do país? Onde fica o compromisso com a categoria profissional?
Grandes teóricos como Marx, por exemplo, alerta que a emancipação deve ocorrer
para todos; do contrário, se ela não acontece de forma a contemplar o humano genérico, não é
emancipação; é mais uma forma de alienação.
Gratificação dada, para provavelmente ser usada como tema de campanha em ano
político não é garantia de direito e sim favor e benevolência de determinada autoridade e daí
se dá continuidade ao círculo vicioso da política populista e essa é uma realidade que precisa
mudar, seja na cidade do Rio de Janeiro, seja na política de saúde de Rio das Ostras ou em
qualquer outra parte. Essa mudança deve ocorrer em toda a sociedade e ela só se concretizará
através das lutas da classe trabalhadora.
Retornando à análise dos dados coletados, no tocante a formação, Dos outros 7, 6
fizeram ou estão em fase final de alguma especialização de pós-graduação.
Ao serem questionados sobre a Instituição oferecer cursos de capacitação ou
aperfeiçoamento, 2 dos entrevistado afirmaram ter sido oferecido a eles algum tipo e 6
negaram qualquer possibilidade oferecida pela mesma.
Outro aspecto que considero importante é que do grupo das 7 pessoas, 5 são
funcionários concursados e desse grupo apenas um cursou a graduação em Universidade
particular; todos os outros fizeram em Instituições públicas; daí mais uma vez a importância
de investimentos em nosso sistema de educação pública.
A eles também foi apresentado um questionamento sobre o que lhe motivou na
escolha da saúde como área de atuação profissional. Vejamos abaixo algumas das respostas
dadas:
“Difícil dizer. Talvez a vontade de lidar com o público, de tentar fazer alguma
coisa para ajudar as pessoas, eu acho que é por ai.” (Entrevistado 6)
“Olha, eu sempre gostei de cuidar das pessoas né, então, foi a principal motivação.
O cuidado com o outro.” (Entrevistado Júlia)
“Eu sempre gostei mesmo de às vezes ajudar as pessoas, de... gostei de mexer com
o ser humano; mas também não foi nada planejado, aconteceu mesmo.
(Entrevistado 40)

Ao levantar essa questão, buscava perceber o que havia motivado essas pessoas a
escolherem a saúde como sua profissão, aquela que provavelmente executaria por anos. Nos

75

trechos que estão destacados em negrito, fica muito claro que apesar de toda a dificuldade
encontrada no dia a dia desses trabalhadores ainda há um encantamento com o cuidado
dedicado ao outro é percebe-se importante no processo de melhoramento da qualidade de
vida de outras pessoas.
Mais uma vez, recorrerei ao texto da Conferencia Nacional de Saúde que diz que “é
gente que cuida de gente”! Esse é o legado de quem escolhe essa área para atuar em sua vida;
que mesmo diante de tantas dificuldades e até mesmo desestímulo e falta de valorização do
profissional, como já vimos em falas anteriores, ainda encontramos pessoas que querem
cuidar de outras pessoas. Castro traz aspectos importantes ao falar do profissional de saúde:

Todo profissional de saúde, independente da habilitação obtida, exerce práticas
terapêuticas que produzem a necessidade de suas ações profissionais e dos serviços
de saúde. Essas práticas ocorrem através de diferentes categorias profissionais,
planos de conhecimento e práticas em si. (CASTRO, 2009, p. 64-65).

Ela chama a atenção da importância que existe para a saúde que todos os saberes, que
são específicos a cada categoria se juntem a serviço da população. É a gente que cuida da
gente que vem a unidade de saúde, mas que também une força com a outra gente que trabalha
ao seu lado. Apesar de todo avanço tecnológico da sociedade atual, a saúde ainda é um setor
onde é a ação humana predominante. E Castro continua seu texto acrescentando que:
Cada profissão possui seu núcleo de saberes e prática com vigor de reprodução
social nos sistemas de ensino e formação, exercício profissional e trabalho. As
profissões de saúde48 existem em um campo de saberes e práticas que são capazes de
interferir no processo de ser saudável – adoecer/curar – cujos núcleos de
competência se organizam pelas práticas de assistir e práticas de promoção da saúde,
que são distintas na medida em que se voltam para as pessoas ou as coletividades
humanas. (CASTRO, 2009, p. 65).

A prática de assistir, de cuidar, é a marca da saúde em todo e qualquer lugar; no
entanto, além disso, não é suficiente tratar a saúde do doente que vai até a unidade. Já
ultrapassamos a idéia de saúde como ausência de doença. Vai bem mais além. Saúde hoje é a
conseqüência do bem estar proporcionado em diversos aspectos da vida do ser humano e um
mínimo de acesso a direitos; não é apenas tratar a doença, mas fundamentalmente preveni-la.

48

No Brasil, de acordo com a Resolução n 218 de 06 de março de 1997, a grande área da saúde é composta por
quatorze profissões reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde: Assistentes Sociais, Biólogos, Profissionais de Educação
Física, Enfermeiros, Farmacêuticos, Bioquímicos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos, Médicos Veterinários,
Nutricionistas, Odontólogos, Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais. (Castro, 2009, p. 65, nota 39)
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Conforme Castro fala acima, as duas práticas principais da ação do trabalho em saúde: cuidar,
prevenir e promover.
Também merece destaque a fala dos profissionais que afirmam ter escolhido a área da
saúde motivados pela facilidade de emprego que ela oferece.
“O mercado de trabalho e o interesse pessoal por gostar da área da saúde.”
(Entrevistado 4225)
“A princípio foi pela facilidade de emprego fácil, porém, me identifiquei muito
com a profissão e me motivou a fazer a graduação e pós-graduação.” (13)

Essa concepção de facilidade de emprego não é uma percepção isolada desse
entrevistado; os dados apontam que a área de saúde é um grande empregador, seja no setor
público ou privado: “atualmente, como consequência desse processo, um grande contingente
de profissionais do setor público de saúde, que é calculado em aproximadamente 800 mil (...)
o que equivale a quase 40% da força de trabalho inserida no setor (...)” (Olivar, 2006, p. 135)
Outro aspecto que não deve fugir dessa análise é a relação entre os profissionais dos
diversos setores; as relações interpessoais com suas adversidades, principalmente no que diz
respeito ao fato da Instituição ter em seu quadro, funcionários contratados, terceirizados e
concursados. Aqui já há um dado interessante para se analisar. Os profissionais que são
terceirizados estão nas equipes que desenvolvem os serviços de limpeza, manutenção e
manuseio e distribuição49 das refeições. Nessa última, é importante frisar que se excetuam os
nutricionistas, que estão no grupo dos profissionais de saúde e possuem outro tipo de vínculo.
Há informações a respeito de como se dá o processo de terceirização dentro de um
órgão público, importantes que devem ser contemplados.
As empresas terceirizadas são contratadas através de um processo licitatório,
vencendo a empresa que oferecer o serviço pelo menor custo. O processo de licitação
deve conter um Plano de Trabalho justificando a necessidade do serviço, a relação
entre a demanda prevista e a quantidade de trabalhadores a ser contratado, e os
resultados que devem ser alcançados em termos de economicidade e melhor
aproveitamento dos recursos. (SIRELLI, 2008, p. 75)

49

As refeições servidas aos funcionários (entenda-se aqui, os profissionais de saúde, equipes técnicas e
administrativa. Os terceirizados não têm direito a alimentação na Instituição), não são preparadas no Pronto Socorro. São
feitas no hospital Municipal e encaminhada para a Unidade, tendo uma equipe responsável apenas para servi-la e cuidar da
limpeza dos utensílios utilizados.
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Alem desses trâmites burocráticos que Sirelli (2008) apresenta, outro fator importante
na terceirização é que por englobar as profissões que exigem menos qualificação, há um
maior número de profissionais à disposição do mercado; ou seja, há um número de
desempregados muito maior do que o número de empregos, o famoso exército industrial de
reserva, que Marx fala e que já foi abordado no capítulo anterior; evidentemente, quando
maior o número de desempregados, mais difícil a negociação de direitos para esses
trabalhadores e menor o poder de barganha dos mesmo que temem perder seu emprego.
Sirelli explicita que o grande objetivo da terceirização é o menor custo do serviço. Os
baixos salários, uma das formas de precarização do emprego, já falado anteriormente e que
vamos continuar aprofundando no decorrer do texto.
Continuando sua reflexão, a autora traz outra informação importante.
Em cada contrato licitatório há um encarregado, da empresa terceira, responsável
por administrar o trabalho dos terceirizados para que estes não fiquem sob
supervisão direta de um servidor público, uma das exigências da legislação
trabalhista brasileira, para que não se configure o vínculo empregatício com a
contratante. (SIRELLI, 2008, p. 75)

A fragilidade desse tipo de contratação é absurda: o setor público contrata o serviço de
um determinado profissional, mas em nenhum momento há contato direto setor e empregado.
Há um terceiro nesse processo de negociação; fazendo uma analogia bizarra, é como se o
trabalhador fosse fantasma naquele departamento. Ele de fato está ali, executa as atividades,
mas não é visto, não é percebido enquanto pessoa. E o que é mais assustar nisso tudo; existe
Lei que regulamente esse tipo de relação precarizada de trabalho.
Esse e outros aspectos do serviço terceirizado que merecem um estudo mais
aprofundado; principalmente por absorver maior parcela da população mais pobre e com
menor formação para o mercado que regulamenta esse tipo de serviço extremamente
precarizado.
Olivar enriquece essa discussão numa reflexão que achei pertinente para maior
entendimento sobre esses trabalhadores:
“A terceirização no município do Rio de Janeiro [e em outros] se dá de duas formas,
através das prestadoras de serviços ou das cooperativas.
Estes trabalhadores – terceirizados – exercem suas atividades laborativas, dentro de
uma sub-área do setor de serviços no complexo hospitalar, tais como: manutenção,
lavanderia, cozinha, remoção/limpeza, carpintaria, etc”. (OLIVAR, 2006, p.

137)

78

Dando continuidade às entrevistas, foi questionado se os vínculos dos contratados e
terceirizados atrapalhavam ou ajudavam em lutas por melhores condições de trabalho; eis o
que elas pensam:
“Às vezes enfraquece. Principalmente os terceirizados. Não os contratados
porque os contratados normalmente, por exemplo, aqui os contratados meio que já
se agregaram de fazer parte, mas terceirizado eu acho que enfraquece.
Enfraquece porque não se acha parte do todo, entendeu, eu acho que
enfraquece.” (Entrevistado 6)
“Sim, a instabilidade do emprego impede de mostrarmos nossa opinião.”
(Entrevistado 13)

Dessa vez vou começar pela expressão de desânimo na fala de Júlia:
“Olha, pelo pouco tempo que tenho aqui, acho que na verdade ninguém luta
junto por nada, né. (Entrevistada Júlia).

Essa é um dos resultados que o capital consegue com a precarização das relações de
trabalho. O grau de alienação do profissional chega ao ponto de não ver mais nenhum
sentido em lutar por melhorias e novos direitos; e ocorre o risco de se cair no fatalismo
achando que não há mais nada que possa ser feito para mudar o que está posto. Júlia afirma
que no tempo que trabalha na Instituição, não tem percebido nenhum movimento ou
organização dos trabalhadores em busca de melhoria e pelo que se foi refletido e analisado
até agora, melhorias é o que não falta para ser reivindicado em seu campo de trabalho.
Não se deve culpar Júlia, por estar desanimada, nem tão pouco os outros
trabalhadores. Essa realidade é mais uma construção do capitalismo na tentativa de cooptar
e desmotivar qualquer ação dos trabalhadores na busca de mudanças.
Novamente vamos iniciar a análise a partir das falas destacadas: uma das realidades
concretas dos trabalhos terceirizado e contratado é a instabilidade, não apenas para o próprio
trabalhador como também sobre sua ação a médio e longo prazo; caso esse profissional atue
numa equipe, essa incerteza repercutirá diretamente em ações realizadas pelo grupo. Como
criar um projeto, planejar uma ação que exige resultado, em longo prazo, se não se sabe a
permanência dos membros da equipe? Como avaliar uma ação que foi realizada com um
profissional que acabou de chegar e nem ao menos pode garantir seu tempo de permanência?
Em sua fala, o 4225 já expressa sua preocupação com esse aspecto.
“Enfraquece porque na medida em que você tem trabalho terceirizado e
contratado você não consegue constituir trabalho a longo prazo. Você tenta
construir uma dinâmica de trabalho e em pouco tempo essas pessoas rompem o
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contrato e vão embora ou passam em concursos e vão embora ou são demitidas e
às vezes essas pessoas querem reivindicar algumas coisas, mas, por estarem
na condição de contrato ou terceirizado o profissional prefere até se ausentar
das discussões; então ele não fortalece, não chega junto. Digamos assim.”
(Entrevistado 4225)

Mais uma vez, Sirelli traz argumentos relevantes que ajudam a entender melhor a
discussão levantada:
Instabilidade e insegurança são pré-condições do desenvolvimento da nova
materialidade do capitalismo, um novo matiz da subsunção real do trabalho ao
capital, através da tentativa de captura e da manipulação da subjetividade operária
(ALVES, 2005). Utilizar a instabilidade no trabalho, sendo o mercado de trabalho
cada vez mais seletivo na sociedade capitalista45, é uma forma de garantir o
controle do trabalhador, bem como reduzir direitos sociais e trabalhistas. (SIRELLI,
2008, p. 90).

E até o momento as questões levantadas são voltadas para a ótica da ação profissional
do trabalhador, mas, não podemos deixar de analisar os rebatimentos dessa instabilidade na
vida pessoal desse sujeito. Como planejar sua vida sem ter a certeza de que no mês seguinte
ainda estará empregado? Como estar bem físico e emocionalmente para se entregar totalmente
à ação durante seu trabalho, se a cada dia o fantasma do desemprego lhe assombra? Dá para
se sentir valorizado, enquanto pessoa e profissional, se tem a consciente de que sua
permanência no mercado de trabalho não depende dele e sim da vontade alheia?
Portanto, mesmo que o indivíduo esteja em um local de trabalho onde diretamente ele
não é pressionado durante sua ação, essa insegurança concreta que lhe acompanha é o
suficiente para interferir em seu desempenho pessoal e profissional.
Há, porém, opiniões contrárias como a do 2 e da Margarida que afirmam o fato de
existir os contratos temporários e os terceirizados não atrapalham em nada. Ainda há uma
afirmação que os privilégios são iguais e que no aspecto financeiro, contratados e concursados
recebem iguais.
“Eu acho que não atrapalha não. Eu acho que quando a pessoa, independente de ser
terceirizado ou não, quando ela está disposta a correr atrás por um objetivo, por
isso eu acho que não atrapalha não.” (Entrevistado 2)
“Eu acho que eles se aliam.” (Entrevistada Margarida)

Já falamos anteriormente, mas, considero importante ressaltar: não se garante direitos
e melhorias em condições de trabalho, correndo isoladamente atrás de um objetivo; se esses
ganhos ocorrem de forma isolada; não é direito e sim favor; uma se constrói se constrói uma
sociedade de cidadãos baseada em favor, caridade, ou assistencialismo. Essa construção deve

80

ocorrer para todos, com direitos universais e não particulares. Outro aspecto muito importante
é que, mesmo que dois profissionais da mesma área, exerçam a mesma função e recebem
iguais, aquele que for concursado não correrá o risco de ser demitido a qualquer momento, a
não ser em casos graves, conforme prevê a regulamentação de cada profissão, nem está
submetido às incertezas comentadas anteriormente; logo, não se deve acreditar que na atual
sociedade capitalista, esses dois vínculos serão iguais para os trabalhadores.
O questionamento que fica no ar é: o que acontece que leva os profissionais a terem
essa visão da realidade? O que os leva a creditar que profissionais que vivem em situações tão
precárias de trabalhos e que convivem diariamente com a instabilidade gerada pelo seu
vínculo de emprego possuem meios para travar lutas contra o sistema vigente? No sistema
atual de trabalho, eles possuem poucos meios e recursos para isso; no entanto, ainda há
espaços de resistência e é muito importante que isso seja ressaltado.
`

Para explicar melhor essa relação, a autora cita Harvey (2002) que subdividirá os

trabalhadores em grupos centrais e periféricos, e Olivar (2006) faz um aprofundamento sobre
as diferenças entre um e outro:
O primeiro tem maior estabilidade, perspectiva de promoção e reciclagem, bons
salários diretos e indiretos, e se caracterizam por sua adaptabilidade, flexibilidade e
mobilidade. O segundo se subdivide em dois grandes grupos: os empregados em
tempo integral com habilidades menos especializadas, que possuem alta rotatividade
e menos oportunidade que os centrais, no outro tem-se os trabalhadores em tempo
parcial, causais, com contrato com tempo determinado e sem direitos assegurados –
os subcontratados. (OLIVAR, 2006, p. 137).

O próximo aspecto questionado ao grupo foi a sobre a participação do dos
profissionais em seus respectivos sindicatos. O resultante da pesquisa foi que apenas 1 dos 7
entrevistados tem filiação com o sindicato, os outros não tem nenhum vínculo por motivos
diversos, conforme aparece nas falas a seguir:

Porque o do outro trabalho não tem e daqui de Rio das Ostras não me atrai muito.
(4225)
Quando eu estava no outro emprego eu tinha mais até porque o emprego exigia
que agente pagasse e tudo mais. (...). (2)
Olha em Macaé agente tem o sindicato lá, agente contribui anualmente. Aqui não.Eu
desconhecia se existia e tal. (Júlia)

O que transpareceu durante as entrevistas foi que para os profissionais com quem tive
contato, em sua maioria, participar de um sindicato é estar filiado a ele e pagar em dias suas

81

mensalidades e não uma participação ativa e política numa perspectiva de conseguir
melhorias e mudanças para sua categoria e demais trabalhadores.
A falta de ação dos sindicatos no município em de uma forma mais geral, no país,
também é um fator contribuinte para esse descrédito, conforme fica expresso na fala da Júlia e
do 7.
Porque o meu sindicato da [minha área] não tem muita... assim, não tem muita garra,
muita... não vejo muita freqüência dele de fazer movimento e tal; é um sindicato
meio apagado, entendeu. (Entrevistada Margarida)
Eu tenho arrependimento porque até hoje não consegui nada do sindicato. Inclusive
já fui duas vezes para tirar, para desafiliar é mais difícil do que (...), eu deixei até de
mão. Então, (...) está ligado ao sindicato não contribuiu em nada. (Entrevistado 7)

Já falamos no capítulo anterior sobre a fragilização da ação dos sindicatos na
sociedade capitalista; no entanto não podemos de ressaltar sua importância no contexto
histórico das lutas sociais. Porém, também é histórico as tentativas do capital em encontrar
formas de neutralizar a ação desse órgão por reconhecer seu perigo na sociedade, em
particular sua influência sobre os trabalhadores.(Caggiola, p. 3) faz um retorno a história do
sindicato que surge da separação do trabalho da propriedade dos meios de produção: “É mais
para defender uma situação privilegiada, do que para melhorar uma situação ruim, que se
formam os primeiros sindicatos. Seus objetivos são conservadores, não revolucionários.”
Dando continuidade, o autor apresenta alguns acontecimentos que ocorreram na época
e que apresentam conquistas dos trabalhadores e mudanças no sindicato:
As coisas mudaram com a Revolução Industrial, quando os núcleos mais numerosos
e concentrados de operários se situaram nos setores desqualificados, dominados pelo
maquinismo. As leis anti-sindicais foram promulgadas justamente em plena
Revolução Industrial. Elas foram sendo derrotadas pelas greves e pelas lutas
operárias, que obtiveram em 1825 a revogação das Combination Acts. Em 1830 se
formou o sindicato dos operários da construção (Operative Builders Union), e em
1834 a primeira central de trabalhadores (Grand National Consolidated Trade
Unions). Depois de numerosas greves, obteve-se em 1847 a redução da jornada de
trabalho para dez horas em toda a Inglaterra (COGGIOLA, 2010, p. 3).

As autoras Abramides e Cabral também falam sobre os sindicatos e a ação do
capitalismo na tentativa da neutralização deles, que ocorria em 1944, época em que Hayek,
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autor do texto50 que fundamenta o neoliberalismo, combate toda forma de organização
sindical:
De acordo com a ideologia e a teoria proposta nesse ideário neoliberal, era
necessário combater as raízes da crise que se originava no poder dos sindicatos e do
movimento operário, que pressionavam por melhores salários, condições de vida e
trabalho e ampliavam os gastos sociais, assumidos pelo Estado. (ABRAMIDES e
CABRAL, 2003, p. 6).

No mesmo texto, as autoras continuam sua reflexão sobre como os desmontes que os
sindicatos sofreram e dos movimentos sociais que desarticulam e enfraquecem as ações dos
trabalhadores, tendo como conseqüência o risco da perda de direitos já conquistados, como no
caso das mulheres que são pressionadas e em particular no comercio, começa a ocorrer a
diminuição de vagas para elas por causa do receio do período da licença maternidade, que
para o empregador é sinônimo de prejuízo. Abramides e Cabral alertam para o risco que a
atual sociedade corre caso os trabalhadores não tomem nenhuma atitude diante do que vem
ocorrendo.
A relação saúde-doença é fortemente afetada nesse processo de barbarização da vida
social pela investida do grande capital. O desafio posto para a classe trabalhadora é o
de retomar seus instrumentos de luta – o partido e o sindicato no âmbito da
autonomia e da independência de classe. Estes, na última década, vêm sofrendo uma
inflexão significativa com um giro do movimento na direção social-democrata e
abandono gradativo das lutas sociais em detrimento de acordo na esfera da
institucionalidade. O grande desafio para a classe trabalhadora é a retomada das
lutas imediatas por direitos sociais e trabalhistas, bem como sua perspectiva
histórica de luta anticapitalista no horizonte de uma sociedade emancipada de autoorganização dos indivíduos livremente associados, na perspectiva marxiana.
(ABRAMIDES e CABRAL, 2003, p. 9).

E como o texto do documento da 12ª Conferencia Nacional de Saúde (2004, p. 115)
alerta:
“O valor do servidor público, como agente do estado democrático para a proteção
social da população, assim como os direitos conquistados pelos trabalhadores na
constituição de 1988, foram burlado nos últimos anos, incentivando-se o
estabelecimento de relações precárias.

Direitos conquistados a base de muitas lutas estão sendo desrespeitados, é necessário
uma reação por parte dos trabalhadores de todos os setores.

50

Friedrich August Von Hayek, autor do livro O Caminho da Servidão em 1944, disponível para download
grátis em português no sitio http://www.ordemlivre.org/ebooks/F.A.+Hayek+-+O+Caminho+da+Servid%C3%A3o
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O próximo assunto abordado na entrevista foi quanto aos benefícios que esses
profissionais recebem. Todos afirmaram receber auxílio transporte e o plano de saúde; porém,
nem todos utilizam. Outro aspecto a esse respeito é que é feito um reembolso por parte das
despesas que o funcionário tem com saúde, porém, esse auxílio não se estende aos
dependentes dos mesmos. O auxílio alimentação merece destaque, uma vez que os
funcionários do Pronto Socorro não recebem porque a Instituição oferece a alimentação.
(...) Também quando você vai se alimentar o refeitório não é adequado. É um
espaço um tanto quanto insalubre, não é? O refeitório é assim; (Entrevistado
4225)
(...) lugar para você sentar, não tem; alimentação ruim; enfim, as coisas meio,... né.
(6)

Conforme já disse anteriormente, quem trabalha nessa unidade não tem direito ao
auxílio alimentação, pois, a mesma já é oferecida no próprio local. O que desejo refletir sobre
essa realidade no Pronto Socorro é a importância que deve ter a alimentação para esses
funcionários.
É de notório conhecimento, que a alimentação é muito importante para a imunidade do
ser humano e para o seu equilíbrio físico e até mesmo emocional; assim como, também, é do
conhecimento de todos, que uma unidade de emergência e urgência é um ambiente que expõe
o profissional ao risco de contágios de muitas maneiras como, por exemplo, medicamentos, e
principalmente, contato direto com usuários com os diagnósticos mais diversificados e
perigosos. Portanto, assim como medidas de seguranças são tomadas e o uso dos EPIs
(equipamento de segurança individual) é exigido, uma boa alimentação também deveria ser
uma obrigatoriedade na Instituição; defendo mais: alimentação saudável deveria, inclusive,
ser uma questão de saúde pública!
Aliás, parto da ideia que deveria existir leis que regulamentasse a distribuição de uma
alimentação apropriada e balanceada para os trabalhadores, independente de qual fosse seu
setor de atuação.
Durante o meu estágio na Instituição, tive a oportunidade de estar no refeitório que,
sem sombra de dúvidas como afirma o entrevistado 4225, é insalubre, com pouca ventilação,
não dispõe de assentos suficientes para o número de funcionário, sendo necessário aguardar
na fila para poder fazer sua refeição. Nesse período, tive a oportunidade de ouvir muitas
queixas informais sobre o ambiente, como: não ter utensílios suficientes, sendo necessário
aguardar o colega terminar a refeição para poder fazer a sua; número e tipo de assentos
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oferecidos, mas, a maior queixa levantada pelos presentes durante a refeição era a qualidade
da alimentação; em particular, a partir do primeiro semestre de 2010. Havia reclamações pela
retirada das saladas do cardápio, pela repetição de um tipo de alimento sempre presente, por
exemplo, o ovo, a qualidade e temperatura dos sucos entre outras reclamações que ocorriam
nesses momentos da refeição.
É importante se refletir sobre esse aspecto de precarização do ambiente de trabalho. A
unidade já oferece um trabalho extremamente exaustivo e estressante. Volto a afirmar: ter
uma boa qualidade de alimentação é muito importante para garantir um mínimo de conforto
para os profissionais dessa instituição, gerando em contrapartida, um ambiente mais saudável
e um profissional mais satisfeito com seu trabalho, como conseqüência imediata, um melhor
atendimento para a população. Ouso ainda afirmar que, se é oferecido uma alimentação
saudável e adequada às necessidades desses profissionais, consequentemente haverá uma
diminuição no adoecimento da equipe, logo, uma redução nos afastamentos dos mesmos.
Afinal, para encerrar a discussão sobre esse aspecto, resgato a definição de saúde
usada no capítulo anterior, que afirma que “Saúde é o resultante das condições de
alimentação, (...)”, presente no texto da 12ª Conferência Nacional de Saúde e o da Olivar
(2003, p. 17) que elucida melhor essa questão. “Para que se possa iluminar a discussão do
tema proposto, faz-se necessário resgatar o conceito de saúde estabelecido pela Lei Orgânica
da Saúde (8080/90) onde a saúde é reconhecida através de fatores determinantes e
condicionantes, dentre outros, a alimentação, a moradia (...)” .
Outro assunto que apareceu foram aspectos que precisa ser melhorado na infraestrutura da unidade.
(...) o banheiro, pra você tomar um banho ou usar o banheiro é uma questão de
banheiro que não é bem atendida. (...) falta de material de acesso a equipamentos
que deveria ter para dar uma qualidade de trabalho melhor. (...) já esta[mos] sem
telefone já vai para 4 ou 5 meses, né, (...) (Entrevistado) (4225)
(...) local para você estudar, que não tem. (...) se você quiser é fazer uma pesquisa
na internet não tem; até vamos dizer assim, lugar para você sentar, não tem;
(Entrevistado 6).

As duas observações muito pertinentes: mais uma vez, voltamos à questão que se trata
de uma unidade que atende urgência e emergência e do alto risco de contágio que ela oferece;
portanto oferecer instalações adequadas para uma higienização adequada se faz necessário.
Quanto ao uso de instrumentos de trabalho como o exemplo citado do telefone, é fundamental
e indiscutível. Uma das coisas que se deve primar na saúde, como em qualquer outra área, é o
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respeito e sigilo pelo usuário e que é um direito seu e do profissional! Na saúde, é importânte
que esse direito seja respeito, por lidarmos com situações limites do ser humano. Situações
que em determinados momentos o usuário não quer ser exposto a outras pessoas e ele tem
direito de exigir isso; logo, cada setor deve ter sua possibilidade de comunicação externa sem
necessidade de expor aquele cidadão que está sendo atendido a outros profissionais que não
estão a par do ocorrido; salvo situações em que o atendimento demande uma ação
interdisciplinar, onde dois ou mais profissionais vão sentar juntos e buscar a melhor forma de
resolver a demanda, porem, mesmo nesses casos, o cidadão ainda continua tendo resguardado
seu direito de sigilo e respeito à sua dor ou sofrimento.
Não esquecendo que no tocante aos profissionais de saúde, cada categoria possui sua
regulamentação própria e seu código de ética; são detentores do conhecimento dentro de sua
especialidade; logo, enquanto profissionais devem ter sua autonomia resguardada para sua
ação. Deve ser ele a dizer o que é apto ou não a fazer; quando e como executarem seu
desempenho profissional. Não é alguém externo e alheio às determinações de uma categoria
que deverá dizer como esse profissional deve trabalhar. Esse é um direito que deve ser
respeitado.
Os profissionais entrevistados fizeram uma análise muito interessante das dificuldades
que enfrentam em sua dia-a-dia no trabalho. São reivindicações muito concretas, como,
instrumentos que facilitem a comunicação, por exemplo, do telefone, que a princípio pode
parecer banal, é um fator determinante no atendimento das demandas e acesso aos direitos que
os cidadãos possuem!
Chamou minha atenção a reivindicação de um local para a pesquisa, a informação e
até mesmo o repouso do profissional. Recorrendo novamente ao documento da 12ª
Conferencia Nacional de Saúde (2004, p. 115), ele vai afirmar que “(...) o SUS deve capacitar
a todos que lograrem aprovação em concurso público. Tal capacitação deve ser adequada à
realidade e às condições de trabalho que o servidor irá enfrentar”.
Portanto, ter um espaço apropriado para pesquisa com uso de internet é muito
importante para uma melhor ação do profissional; oferecendo a possibilidade de um constante
aperfeiçoamento e enriquecimento do saber; assim como um local que possibilite alguns
momentos de descanso para a revitalização do trabalhador que fica 20 ou 24 horas dentro da
instituição.
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Quando questionados sobre as facilidades que tinham na excussão de suas atividades
no dia-a-dia, os entrevistados apresentaram aspectos interessantes que transcrevo a seguir:
(...) E também a facilidade que você cria, às vezes, é a própria vinculação que
você cria com os outros membros da equipe. Ou seja, você consegue trabalhar
com mais tranqüilidade, mais articulado. (Entrevistado 4225)
Facilidade é que, assim, o acesso as pessoas, as coisas, ao que a Instituição oferece.
A relação com os outros funcionários; todos são bem amistosos, (...).
(Entrevistado 6)
(...) então a gente tem um livro de ocorrência que a gente passa todo dia. A
plantonista no final do plantão escreve; os mais necessitado, pacientes que estão
precisando de mais atenção e tudo mais. Eu acho que a facilidade é essa:(...)
(Entrevistado 2)

Nessas duas falas, aparecem questões para ampliar o trabalho apresentado. É
extremamente importante que ao se trabalhar numa realidade de precarização, como se tem
apresentado ao longo do texto, criar relações interpessoais que facilitem a ação do
profissional; ressaltando também, a importância do trabalho interdisciplinar, em particular na
saúde, onde a capacidade de dialogar e pensar ações em conjunto com outros trabalhadores
pode abrir novos caminhos e trazer resultados melhores no atendimento da Instituição.
A fala que salienta a importância do livro de comunicação entre plantões, onde ficam
anotadas as recomendações a respeito da realidade de cada paciente, também merece
comentário. Essa impossibilidade dos profissionais se encontrarem nas trocas de plantões é
uma realidade presente em diversos setores da saúde; e não deixa de ser mais uma das faces
da precarização do trabalho e também está dentro da problemática da intensificação do
mesmo; pois, na maioria das vezes, é o fato dos profissionais ter mais de um trabalho e a
localidade que moram que dificulta que seu encontro na troca do plantão.
Dando continuidade ao tema, abaixo estão mais algumas falas do grupo.
A burocracia é bem menor (Entrevistado 13)
Eu tenho boa relação com os meus chefes, meus superiores e com os municípios
vizinhos também, ajudam e contribuem bastante, né. (Entrevistada Margarida)
Eu acho que aqui agente trabalha mais a vontade, não tem chefia pegando no pé.
Agente tem liberdade de expressão. Em alguns hospitais particulares não tem e
aqui agente tem. (Entrevistado 40)

Penso ser importante apresentar as facilidades que os profissionais têm em sua rotina
de trabalho, em primeiro lugar porque temos uma visão das boas qualidades da Instituição
pela análise dos próprios profissionais de saúde. Até porque como já foi dito anteriormente, o

87

objetivo da pesquisa é conhecer alguns aspectos desses trabalhadores que escolherem a saúde
como sua atividade laborativa e não atacar de forma infundada a saúde pública ou a
Instituição na qual a pesquisa foi realizada. O objetivo é clarear e ampliar o conhecimento
dessa unidade e de seus trabalhadores e consequentemente suas precarizações e aquilo que ela
tem de bom para oferecer, seja ao seu trabalhador, seja à população atendida.
Como eu falei anteriormente, o material; (...). Aqui tem vários materiais [do setor],
agente pode executar o trabalho bem tranqüilo. Acho que o principal é o material; a
organização do setor, (...). (Entrevistada Júlia)

Dentro dessa mesma perspectiva, também foi questionado quais as dificuldades que
eles encontravam em sua rotina de trabalho e foram obtidas as respostas abaixo:
(...) E a própria mentalidade do serviço público que ainda tem um pouquinho de
ranço disso. De passar a bola. (Entrevistado 6)
De conseguir coisas corriqueiras do serviço, como marcar um cateterismo
cardíaco. (Entrevistado 13)
A dificuldade maior que agora agente ta enfrentando é a transferência de pacientes
principalmente para CTI. (...) Diálise também que a dificuldade que aqui o
Município não tem (...). (Entrevistado 40)

Suas falas apontam aspectos da precarização presente na rede pública de saúde, de
uma forma ampliada, não focada no Município de Rio das Ostras. O aspecto apresentado pelo
entrevistado 6, ao falar sobre a atitude de “passar a bola”, jogar para o outro é uma realidade
bem conhecida pelos profissionais da citada Instituição que se deparam diariamente com
atendimentos prestados a usuários advindos de outros municípios por falta de atendimento em
sua localidade; e as falas dos entrevistados 13 e 40 reforçam essa problemática que é
exatamente a dificuldade de acesso ao serviços por eles citados e muitos outros.
Durante minha permanência na Unidade, deparei-me diversas vezes com usuários que
ficavam dias, semanas e às vezes de um mês para o outro na espera de uma vaga em
determinada Unidade de Saúde que disponha de determinados tratamentos mais complexo ou
exames da mesma complexidade.
Júlia e Margarida apresentam a questão da falta de pessoal e fazem uma denúncia da
sobrecarga de trabalho, em particular, nos finais de semanas pelo grande número de
absenteísmo que ocorre nesse período gerando uma maior intensificação dessa jornada de
trabalho além daquela que se falou até o momento. Margarida salienta, ainda, a falta de
medicamentos que se incorpora na discussão realizada no parágrafo anterior.
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(...) Então eu acho que a falta de pessoal, até aqui dentro mesmo; a enfermagem
tem final de semana que tem sempre esse problema; (...). E acaba atrapalhando
muito. Quem trabalha fica sobrecarregado. (Entrevistada Júlia)
Falta de Medicamento; falta de pessoal administrativo, (...) (Entrevistada
Margarida)

O Entrevistado 4225 aponta as dificuldades, desde as impossibilidades de acesso a
internet, importante para pesquisa do profissional que deseja se manter atualizado, até as
questões de biosegurança pelo contato direto com pacientes que apresentem quadro infectocontagioso, conforme já comentado anteriormente.
(...), falta de acesso a internet, (...) de material de consumo que às vezes fica na
pendência, (...), a questão de biosegurança, que você precisa fazer uma boa higiene
das mãos quando você vai num local que entra em contato com o paciente, não é.
(...) de falta de material de acesso a equipamentos que deveria ter para dar uma
qualidade de trabalho melhor. (...) (Entrevistado 4225)

Em sua fala, é muito interessante quando ele reconhece e expressa isso, que a falta de material
impede ao profissional de fazer um trabalho de boa qualidade e apesar de não explanar para
esse aspecto, acrescento, mais uma vez, que a conseqüência imediata disso vai recorrer
novamente sobre o cidadão que vai a Instituição em busca de atendimento.
Todos os problemas e dificuldades apresentadas até o momento, além do aspecto do
prejuízo à sociedade, também vai intensificar a precariedade do ambiente do trabalho desse
profissional; que trará conseqüências diretas para sua saúde, como o aumento stress
profissional, sua insatisfação com seu labor nessa realidade, sentimento de frustração e
impotência diante de fatos complexo e que não mudarão com atitudes individuais e
focalizadas. Faz-se necessário se trazer presente que o adoecimento, nem sempre transparece
de forma palpável ou se manifesta à curto prazo. Um sintoma de um problema de saúde
revelado hoje, pode ser conseqüência de fatos ocorridos a tempos atrás, o que dificulta que o
diagnóstico presente assimile o trabalho como seu nexo causal.
.

O entrevistado 2 traz pra reflexão um aspecto importante que é a questão da

rotatividade do usuário; o que gera uma descontinuidade no atendimento. Essa é uma
característica muito forte no atendimento de emergência. O entrevistado, também, vai apontar
a dificuldade que é trabalhar em uma unidade em que as decisões precisam ser tomadas
rápidas, nem sempre você tem tempo útil para poder discutir possibilidades com outros
colegas e finaliza sua fala expressando a ausência de harmonia. Uma das características
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principais da sociedade capitalista é a constante tensão entre trabalhadores e proprietários dos
meios de produção. Iamamoto chama a atenção para essa realidade:
É nesse terreno denso de tensões de contradições sociais que se situa o protagonismo
profissional. Ainda que os profissionais dispunham, no mercado de trabalho, de uma
relativa autonomia na condução de suas atividades, os empregadores articulam um
conjunto de condições que informam o processamento de ação e condicionam a
possibilidade de realização dos resultados projetados, estabelecendo as condições
sociais em que ocorre a materialização do projeto profissional em espaços
ocupacionais mais específicos. (IAMAMOTO, 2007, p. 219).

Portanto, harmonia não é uma condição possível no capitalismo, até porque quando há
tentativas de que isso ocorra, o prejuízo é sempre para os trabalhadores. Iamamoto nos ajuda
nessa reflexão explanando que da forma que essa sociedade é estruturada, é nas mãos dos
empregadores que ficam os meios e os recursos que, concretamente, irão determinar nossa
ação dentro de uma Instituição. Porém é muito importante ressaltar que essa não é uma
particularidade do Pronto Socorro de Rio das Ostras ou de qualquer outra instituição de saúde
seja ela pública ou privada. Essa realidade faz parte da construção da sociedade do capital.
Como dito anteriormente por outros autores, o importante é que a classe trabalhadora busca
formas de organização para se fortalecer e buscar novos direitos e a permanência dos
conquistados até então. Olivar contribui para alargamos os horizontes sobre essa discussão:
Verifica-se o acirramento dos conflitos nas relações do trabalho às transformações
vivenciadas nesta área, com a precarização dos vínculos trabalhistas devido à
precarização, (...), como consequencia tem-se a desregulamentação, o enxugamento
dos direitos sociais historicamente conquistados (contrato de trabalho - CLT, férias,
FGTS, auxílio desemprego, previdência social, assistência à saúde enquanto
responsabilidade do empregador). Todas essas medidas visam o corte dos gastos.
(OLIVAR, 2006, p. 38)

Ainda foram apontadas, mais uma vez, dificuldades que retratam não apenas situações
presentes na rede de saúde de Rio das Ostras, mas da precarização da rede de saúde pública
no país. Segundo os profissionais entrevistados, também são dificuldades para sua ação falta
de pessoal, de medicamento, dificuldade no acesso à serviços como, cateterismo,
transferência para CTI e diálise. Ao longo da leitura do texto de Olivar (2006, p. 219), fica
claro que essa realidade se repete em outras localidades: “A pesquisa apontou que o hospital
(...) apesar de ser referência na área de urgência/emergência, palco de disputas políticopartidárias e espaço estratégico de ações da Secretaria Municipal de Saúde, padece com as
precárias condições ambientais de trabalho”.
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Ao dar continuidade nessa análise, Olivar apresenta situações de precarização que em
muitos aspectos se identificam com as relatadas pelo grupo entrevistado e em outros se
diferenciam.
Os trabalhadores são contundentes a informar a presença de dificuldades que
compromete o trabalho, ratificando as mesmas como causadoras do desgaste da
força de trabalho, tais como: instrumentos e maquinários hospitalares obsoletos;
materiais/insumos básicos insuficientes e inadequados; desorganização do espaço de
trabalho hospitalar; ausência de privacidade no atendimento com usuários; ausência
de segurança, instrumentos e medicamentos expostos; atraso no
pagamento/vencimento de contrato com as prestadoras de serviços; demora na
reposição de peças e consertos dos equipamentos hospitalares; superlotação na
emergência; recursos humanos insuficientes; demandas ambulatoriais excessivas;
ausência de recursos assistenciais; falta de vagas em abrigo; cobrança da equipe;
chefia e direção; desarticulação e desorganização da rede de saúde; referência e
contra-referência; desvalorização profissional. (OLIVAR, 2006, p. 219)

Outro tópico abordado na entrevista foi, se os profissionais associavam seu
adoecimento físico ao seu trabalho e à dupla jornada. Apenas um, afirmou que seus sintomas
de doença era consequência de sua ação profissional em outro emprego.

Daqui não, mas dos outros trabalhos sim. Eu acho que eu to desenvolvendo
problema de coluna (...) tô ficando com dor no ombro, dor nas cotas. Se eu
puder pelo menos reduzir, né, meu número de exames, minha carga-horária (...) eu
sinto que no futuro eu vou sentir falta disso. (6).

Durante as entrevista esse fator chamou a atenção. Os profissionais reconhecem que
sua jornada dupla é exaustiva, estressante e interfere em suas relações pessoais e
interpessoais, percebem a precarização do ambiente de trabalho, enumeram com clareza as
facilidades e dificuldades de sua rotina de trabalho, mas, com exceção do entrevistado 2, eles
não conseguem associar que essa precarização e instabilidade (no caso dos contratados)
afetam diretamente sua saúde física e emocional. O entrevistado 13, chegou a relatar que foi
trabalhar doente para não apresentar atestado médico com medo de perder o contrato. Porém,
eles não associam essa pressão psicológica a que são submetidos diariamente com seu
adoecimento. Campos aponta como esse processo alienativo ocorre na saúde:
(...) a organização parcelar do trabalho em saúde e a centralidade em determinada
etapa do projeto terapêutico produzem a alienação e podem dificultar o
reconhecimento do trabalho realizado. Isto é propiciado se o profissional não se
sente sujeito ativo do processo de trabalho ao qual está inserido, perdendo contato
com elementos que potencializam e estimulam sua criatividade e conseqüentemente,
perderá a responsabilidade pelo objetivo final do seu processo interventivo.
(CAMPOS 1997, apud, CASTRO, 2009, p. 71)
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Quando o trabalhador não se reconhece naquilo que ele produziu, ocorre
concretamente a alienação desse sujeito. Esse processo ocorre em qualquer setor de trabalho;
faz parte da lógica do capital. Castro alarga a discussão iniciada por Campos e complementa:

No modo de produção capitalista, o trabalho é visto como algo externo, como
compulsório e cansativo, que não faz parte da essência humana. Por apropriarem dos
meios de produção privada, os capitalistas se apropriam dos resultados do trabalho e
o homem trabalhador se vê excluído de todo processo de produção, sem ter também
domínio sobre o produto do seu trabalho.
O homem, ao ver o produto do seu trabalho (que se desenvolve no processo de
trabalho) como alheio, não se reconhece como ser genérico e não reconhece os
outros homens, ocorrendo assim, a alienação do trabalho. (CASTRO, 2009, p. 72).

No caso da saúde, é imprescindível perceber que a intensificação do trabalho é um dos
fatores mais responsáveis pelo adoecimento do trabalhador dessa área. No grupo entrevistado,
isso não é reconhecido nem sobre si, nem quanto aos outros colegas, conforme o texto de
Castro acima afirma: “não se reconhece (...) e não reconhece os outros homens”.
Anteriormente já foi feito consideração a respeito da dificuldade do trabalhador
reconhecer seu adoecimento como resultado do seu trabalho. Porém, mais uma vez, volta à
questão da alienação no trabalho, que Castro trabalho tão bem no texto acima. Mais do que ter
dificuldade em associar seu trabalho com o adoecimento, o profissional tem dificuldade de
perceber a essência desse processo produtivo, que está imbuído de uma ideologia de mercado,
onde o importante será sua produção e o lucro que gera com ele. No caso da saúde, o lucro
aparecerá de outras formas, como por exemplo, com roupagem de cortes de despesas,
polivalência do trabalhador.
Essa percepção não se torna difícil por conta da incapacidade intelectual do
profissional e sim por ser uma estratégia do capitalismo que ela permanece oculta. O que ele
quer é exatamente encobrir e disfarçar essa essência; é que o trabalhador permanece apenas na
aparência do problema.
Para encerrar a entrevista, era questionado a cada um, o que era saúde para ele e se ele
concordava que a saúde é um direito de todo cidadão e um dever do Estado.
Abaixo deixo registradas as respostas dadas pelos trabalhadores.
Saúde para mim é um conjunto de fatores. Que envolve desde você ter um bom
trabalho, ter renda, ter habitação de qualidade, você ter transporte, você ter
lazer, então, são um conjunto de coisas que se articulado de maneira vai causar um
equilíbrio na minha vida e eu vou ter saúde, então a saúde ela é muito mais
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ampla do que a ausência de doença. Envolve esse conjunto de fatores ai.
(Entrevistado 4225)
(...) saúde é uma coisa muito complexa, entendeu. (...) ausência de doença não
quer dizer que as pessoas estejam saudáveis. Tem toda uma conotação da parte
física, da parte mental, parte emocional, é um conjunto disso, de um equilíbrio
disso. Mas assim, 100% saudável eu acho que ninguém é. (Entrevistado 6)

O motivo desse questionamento era a tentativa de perceber como o trabalhador que
atende diariamente a população percebia o serviço de saúde: Se um direito de todos; e
enquanto direito, o cidadão também pode e deve reclamar e opinar quando não concordar com
o procedimento ou serviço que lhe está sendo oferecido ou se uma relação de favor e
benevolência, onde as unidades de saúde existem por bondade de determinado governante e
logo quem está ali para ser atendido deve agradecer a esse sujeito caridoso por ter “pena” e
oferecer políticas assistencialistas.
Quanto a pergunta sobre saúde ser direito do cidadão e dever do estado, todos
concordam com o que diz a Constituição; no entanto, também são unânimes em afirmar esse
direito ainda está longe de ser realizado e que há um longo caminho a se trilhar.
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CONCLUSÕES

Nesse trabalho busquei conhecer melhor o conceito trabalho. Para tal, fiz um breve
resgate do mesmo desde as sociedades mais antigas como as gregas e romanas, onde o
trabalho era atividade desenvolvida apenas por escravos ou prisioneiros de guerra (homens
não livres); o ócio era valorizado como tempo em que o homem se dedica à cultura, as
atividades políticas e às artes. Partindo daí, temos as civilizações influenciadas pela ideologia
cristã, para as quais o trabalho era o castigo do homem por sua desobediência Deus. Sinônimo
de sofrimento e expiação por esse pecado.
Surge a sociedade capitalista e o trabalho passa a ser associado como um dos
determinantes do caráter do homem. Ao contrário das outras épocas, como, por exemplo, o
feudalismo, onde o servo trabalhava e a corte não, no capitalismo essa ideologia do trabalho
associado a dignidade humana é de fácil aceitação, uma vez que o capitalismo vai nascer da
burguesia, antigos burgos (comerciantes) que sempre trabalharam.
Logo, nesse momento histórico, não trabalhar era sinônimo de desonra, vergonha e
aquele que não tinha atividades laborativas era tido como alguém que vai contra os princípios
da sociedade.
Karl Marx começa a escrever sua obra onde analisa a sociedade capitalista e denuncia
os abusos cometidos por ela: exploração do trabalhador, seja, ela homem, mulheres e/ou
crianças, alienação do trabalho, produção de mais valia, e a não participação dos
trabalhadores nos lucros socialmente produzidos, em suma, enriquecimento da burguesia
sobre a exploração e expropriação do trabalho do homem.
Em sua obra, Marx defende o trabalho como uma ação do homem sobre a natureza
para responder as necessidades humanas. É um processo contínuo, onde não apenas a natureza
é transformada, mas, o homem também. Sempre ao final de uma produção, ele não será o
mesmo homem; terá passado por um processo de aperfeiçoamento e nesse ínterim construtivo,
é que o homem será planamente emancipado e essa emancipação não deverá ocorrer de forma
individual ou isolada, mas, se dá em toda a sociedade.
O capitalismo é estruturado de forma a gerar lucros e acúmulo de riqueza para os
proprietários dos meios de produção e esse acúmulo se dá pela extração de mais valia sobre o
trabalho da classe trabalhadora que só dispõe da venda de sua força física e mental para
execução o seu trabalho, como meio de sobrevivência.
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Seguindo esse diálogo com outros autores marxista e marxianos, é dada continuidade
ao processo histórico do capitalismo, que cria novas roupagens e novas características de
acordo o momento histórico em que se situa; mantendo, porém, sua essência de super geração
de lucros, acúmulo de riqueza para os capitalistas e a exploração de trabalhadores, que
aparece de maneira diferenciada em épocas distintas, como é processos ideológicos, como a
flexibilização do emprego, aumento da precarização das condições de trabalho e
intensificação do mesmo, entre outros.
Em seguida, apresento que essa dinâmica do trabalho social no capitalismo não se
exclui em nenhum setor, inclusive na saúde, seja no âmbito público ou privado.
Procuro fazer um resgate da história da saúde do trabalhador, desde o feudalismo,
onde torturas eram usadas como punição para aquele trabalhador que não conseguia arcar com
suas responsabilidades financeiras (impostos) com a corte.
Será apenas na revolução industrial que começará a ser levantada questões pertinentes
à direito dos trabalhadores, sendo a sua primeira legislação em 1833 com o Fctory Act, que
regulamentação redução de jornadas de trabalho, regulamentação de trabalho e infantil e ação
loborativa das mulheres.
A partir daí, começam a surgir reflexões sobre os ambientes fabris de trabalho, como
locais que aglomeravam um grande número de pessoas, tornando-se propício a proliferação de
doenças infecto- contagiosas e ainda relacionadas ao manuseio dos maquinários que
representava alto risco de periculosidade para a saúde dos trabalhadores.
Será também a Inglaterra, palco da primeira política voltada para a saúde do
trabalhador, ressaltando que seu objetivo era fundamentalmente, proteger os investimentos do
capitalista, visando o adoecimento do trabalhador; se eles não adoecem não se ausentam e não
geram prejuízo para o capitalista; logo, o médico de confiança do empregador, era o único
responsável pela saúde dos mesmos, tirando do trabalhador qualquer responsabilidade dobre
os prejuízos que sua forma de trabalho pudesse causar na vida da classe trabalhadora.
Dá-se assim o surgimento do médico de fábrica, ou da Medicina do Trabalho, que
nasce numa perspectiva conservadora e de respaldo ao capital.
Num cenário de revoltas e reivindicações sociais, na tentativa de avanços na área da
saúde do trabalhador, surge a Saúde Ocupacional, que preserva as raízes conservadores da
Medicina do Trabalho e continua focada no conhecimento médico, dando a esse profissional
um poder que na maioria era usado de forma arbitrária.
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Ela consegue expandir-se, principalmente através da área educacional com a criação
de diversos cursos, particularmente de pós-graduação (mestrado e doutorado).
Porém, assim como na medicina do trabalho, a inquisição sobre a ação laborativa e
suas conseqüências, permanece focada no trabalhador, culpabilizando-o pelo seu adoecimento
ou acidentes decorrentes de seu trabalho. Não é questionada a ausência de responsabilidade
do empregador.
Sigo fazendo as análises até a criação da atual Saúde do Trabalhador, escolhendo esse
tema para encerrar o capítulo I.
Inicio o segundo capítulo, explicando sobre o recorte que farei para minha pesquisa
que será sobre a saúde do profissional de saúde do Pronto Socorro Municipal de Rio das
Ostras.
Porém, considero fundamental entender o contexto histórico em que a Instituição está
inserida para poder fazer melhor uma reflexão sobre determinados aspectos das vidas desses
profissionais; por isso apresento dados históricos do Município de Rio das Ostras, bem como
referente aos aspectos sócio, cultural e econômico da cidade.
Explico que foi a experiência do estágio curricular que fiz na Instituição a mola
propulsora de toda essa pesquisa, partindo dos relatos de profissionais de setores
diferenciados que reclamação da precarização do local de trabalho.
Um fato interessante no início da pesquisa foi a ausência de dados oficiais registrados
a respeito da história da política de saúde, tanto da Instituição quanto do Município.
Fiz um levantamento de números de atendimento prestado pela unidade no ano de
2009, com resultados apresentado no decorrer desse capítulo através de gráficos e uma
pesquisa quantitativa com os atendimentos feitos do dia 1 a dia 5 de janeiro do mesmo ano,
apresentando o resultado, também, através de gráfico. Os dados detalhados dessa pesquisa
estarão disponíveis, conforme anexo indicado.
Sigo minha análise sobre as condições precárias da atuação do profissional de saúde
de do Pronto Socorro de Rio das Ostras, a partir dos aspectos da intensificação do trabalho, da
precarização das condições de trabalho e de como a saúde está inserida na lógica capital,
mesmo numa Instituição pública.
Ao apresentar minha análise dos dados coletados nas entrevistas com os profissionais
de saúde, uma particularidade chamou minha atenção, diante do fato dos profissionais
contratados demonstrarem receio quanto a dar uma entrevista; chegando inclusive, alguns a
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solicitarem a leitura prévia do roteiro, que de imediato foi concedida e passada a orientação
que em qualquer pergunta que ele (o entrevistado) não se sentisse a vontade para responder,
teria plena liberdade de se expressar quanto ao seu direito ao silêncio.
Na análise dos dados busquei fazer um aprofundamento das condições de trabalho já
citadas acima, sempre à luz das falas dos próprios profissionais.
Durante todo o processo criativo, tanto no capítulo I, quanto no II, minha reflexão foi
iluminada por autores que compartilham da corrente marxista e marxiana do materialismo
histórico dialético.
Considero minha pesquisa relevante para o Serviço Social por determinados aspectos.
Quanto a questão do trabalho na sociedade capitalista, esse é um assunto sempre presente seja
nos debates informais ou formais da categoria, até por ser, o Assistente Social, um
profissional que está inserido no mercado de trabalho capitalista e que está submetido às
mesmas condições de trabalho que qualquer outro profissional e sujeito aos altos e baixos que
faz parte desse sistema econômico vigente; mas, também, por ser uma categoria que acredita
que o indivíduo não é apenas uma vítima passiva do capitalismo, mas, um sujeito ativo que
nas suas ações ele produz ou reproduz essa ideologia dominante. Logo, é fundamental a
desalienação do trabalhador para que ocorram mudanças significativas na sociedade.
Outro aspecto que considero importante é o fato dos setores públicos e dentre eles, o
da saúde, é um dos grandes geradores de emprego para o Serviço Social; consequentemente
toda pesquisa produzida a respeito desse assunto, traz benefícios para a sociedade, que
estamos inseridos, e evidentemente alarga os horizontes e conhecimentos dos profissionais
que escolhem a saúde como seu campo de atuação.
Ouso também afirmar que, enquanto graduanda de Serviço Social, a qualidade de todo
material produzido repercute para a categoria. Afinal, sendo ela a escolhida por mim para
pertencer enquanto profissional, ao apresentar um trabalho ético e respeitável consigo
demonstrar o grau de apreensão da formação por mim recebida e minha capacidade para
atuação na sociedade, enquanto representante de uma categoria profissional.
Também é importante acrescentar, que enquanto trabalhador, o assistente social não
está isento desse processo de alienação a que são submetidos os trabalhadores. Durante a
pesquisa realizada com os profissionais de saúde, ficou evidente que até mesmo o Serviço
Social, que propõe uma perspectiva crítica, tem dificuldades no momento de associar seu
trabalho como fator determinante em seu processo de adoecimento.
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Não é fácil para qualquer categoria profissional assimilar que seu trabalho é o nexo
causal de seus problemas de saúde, como os: gastrointestinais, dores na coluna ou outras
partes do corpo, stress emocional e tantos outros problemas de saúde que poderia citar.
Mesmo aqueles profissionais inseridos em campos como a Saúde do Trabalhador, têm
determinada dificuldade em fazer essa analogia; portanto, a minha pesquisa e muitas outras
que existem, contribuem para ampliar essa reflexão e não deixá-la cair na obscuridade.
Após o estudo que fiz sempre à luz dos autores com quem dialoguei, seria
imprudência afirmar que no decorrer da história não houve avanços no que diz respeito à
Saúde do Trabalhador. É inegável que desde a medicina do trabalho até a saúde do trabalho,
ocorreram grandes avanços; mas da mesma forma, é inegável que ainda há um grande
caminho a seguir para que esse direito seja de fato garantido através de políticas públicas de
saúde de forma plena e universal a todos os brasileiros e tendo o Estado como seu principal
provedor, conforme está garantido na Lei 8080/90 Art.§1º51.
§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros
agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Outro avanço que se faz necessário no tocante à saúde do trabalhador é a necessidade
de mudança que se tem da saúde pelos próprios profissionais dessa área, que na verdade não
recebem uma formação pautada nessa perspectiva avançada de saúde que foi apresentada
nessa pesquisa baseada em documentos como 12ª Conferência Nacional de Saúde iluminados
pela Lei 8080/90; e a partir dessa percepção torna maior a compreensão que se o profissional
de saúde não recebe durante sua formação essa perspectiva de se entender a saúde; ela
também não irá transparecer em sua ação laborativa, na sua prática profissional no dia a dia,
conforme determina a Lei, em seu art. 6º.
§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:

51

A Lei 8080/90 está disponvível no sítio http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/lei8080.pdf.
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Focando sobre os profissionais entrevistados, é importante analisar que se eles não
conseguiram assimilar seu trabalho como o nexo causal de seu adoecimento, irão conseguir
fazê-lo durante o atendimento do usuário no dia-a-dia? Por que será que dentre os
profissionais entrevistados, mesmo havendo alguém que era especializado em saúde do
trabalhador, não se questiona na Instituição o porquê de não se expedir atestado médico para
os trabalhadores que precisam usar o atendimento de emergência? Será esse mais um aspecto
que aponta para o distanciamento que se mantém entre trabalho e adoecimento, mesmo para
os profissionais de saúde?
O trabalhador de saúde deveria ser um profissional capacitado para ajudar o
trabalhador a entender o processo de trabalho que ele está participando, e que a instabilidade
gerada pelo mercado de trabalho é um grande contribuinte para o seu adoecimento, mesmo
porque a doença não se manifesta apenas de forma física, mas também, pelo emocional do
trabalhador, em sua subjetividade. Porém, ocorre o contrário. O indivíduo que está na saúde,
reforço, se não consegue fazer essa análise sobre si mesmo e sua situação como trabalhador,
não conseguirá fazer do outro; consequentemente ele reproduz a ideologia da lógica do capital
e do seu mercado de trabalho.
É importante salientar que ao questionar a ação do profissional de saúde, o intuito não
é procurar culpados, nem tão pouco jogar sobre os profissionais a responsabilidade por essa
falha ainda existente na saúde do Brasil. Na verdade, o objetivo é trazer a tona essa discussão
que ajudará os trabalhadores da saúde a despertarem desse processo de alienação e que
mudanças ocorram. Evidentemente as mudanças também precisam ocorrer no nível das ações
de planejamento dessa política pública.
Outro aspecto que não pode ser esquecido é o processo da reestruturação produtiva
que ocorreu na sociedade e alcançou todos os setores, inclusive a saúde; como irá apontar
Pires ao afirmar que “(...) as mudanças no trabalho industrial e nos serviços estão
influenciando o setor saúde, destacando-se o uso intensivo de tecnologia de ponta e a
terceirização” (PIRES, 1996, apud, MERHY, 2007, p. 22-23). Merhy (2007, p. 26-27) ao dar
continuidade à análise do trabalho da autora, vai explicar que esse uso intensivo de
tecnologia, na saúde, até o momento não substituiu a ação humana, não sendo assim, causador
de desemprego, como ocorre na Industria; mas que “a saúde sempre sofreu influência das
organizações produtivas hegemônica”
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Merhy aponta no entanto, que a reestruturação produtiva na saúde se deu não pela
entrada de maquinários modernos e sim na constituição da medicina como algo liberal e ainda
na especialização desse profissional, cada vez mais restrito, formando trabalhadores
específico para determinada ação “restringindo-os, num crescente, a produção de um
procedimento específico” (MERHY, 2007, p. 28). E ele ainda vai afirmar que “o que (...) [se]
encontra pela frente não é o impacto reestruturante da entrada de novos equipamentos de
ponta nos processos produtivos, mas sim a continuidade de um modelo hegemônico (...)”
(ibdem)
Logo, a reestruturação não ocorre com a aquisição de novos equipamentos que
ameaçam o emprego dos profissionais de saúde; ela se dá de forma sutil, buscando novas
formas de se fazer saúde, nova ideologia de como ela deva acontecer, de como se dá o ato do
cuidado e com certeza não caminha de encontro à perspectiva inovadora de saúde que falamos
pautados na 12ª CNS, nem no que rege a Lei 8080/90.
Não desejo encerrar esse trabalho com uma visão de desilusão nem reforçando o
fatalismo que às vezes se abate sobre a sociedade; encerro numa perspectiva de consciência
crítica fazendo minhas as palavras do entrevistado 6, quando analisa nossa atual política de
saúde:
(...) Eu concordo com a Lei. Deveria ser um direito de todos. Mas na prática não é o
que agente ver. Mesmo porque infelizmente o que agente ver na prática é que a
acessibilidade das pessoas às coisas mais requintadas, aos exames mais caros,
ditos de maior complexidade é muito diferente no ambiente privado do meio
público. Por exemplo, entendeu, se o Lula precisar fazer uma ressonância, pra ela
ressonância é num estalo de dedos; e para o pobre coitado fazer uma ressonância vai
precisar capinar muito e se possível pagar, entendeu. Mas um dia agente chega La.
(Entrevistado 6)

Finalizo minha conclusão reforçando a esperança contida no final da fala do
profissional citado acima: um dia chegaremos lá! E talvez um dia, de fato, deixaremos de ser
“vistos apenas como mais um recurso na área da saúde”.
Espera-se o momento em que, seremos simplesmente, profissionais que consciente do
que são, escolherem para sua vida a ação de cuidar de outros; tão somente, seremos, GENTE
QUE CUIDA DE GENTE!
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