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Em agosto de 2015 foi editado o número Zero do Boletim Informativo 
do Fórum Intersindical de Saúde do Trabalhador como passou a ser chamado.

Nessa 1ª edição, assim se falava:
Marcamos, com este número zero, o registro simbólico de instalação do Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito do Estado do Rio de Janeiro. 
As dificuldades pelas quais passa a saúde dos trabalhadores no Brasil têm nessa iniciativa um fôlego para melhor organizar a luta contra a morte e o 
adoecimento no trabalho. Articular a academia e o movimento sindical na formação para a ação em saúde do trabalhador, especialmente no campo da 
vigilância, é uma iniciativa obrigatória para fazer jus ao que a legislação brasileira em saúde exige. Espera-se, ainda, que outros estados da Federação 
possam constituir seus próprios Fóruns, de modo a fazer desta proposta um instrumento auxiliar da implementação da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, no SUS. Este primeiro Boletim é dedicado ao companheiro metalúrgico Jorge Gonçalves de Sousa, o Jorginho, por 
ter sido dele a iniciativa de articularmos a Fiocruz com o Sindicato dos Metalúrgicos RJ, em 2012, para criarmos um espaço de formação comum. E 
daí, chegamos aqui. Obrigado Jorginho!  

Jorginho já não está entre nós, assim como já não estão outros companheiros que viveram e respiraram o Fórum Intersindical, como Marcel Caldas e 
Alessandro Furtado. Mas, ora, que estão e sempre estarão!

Justificava-se, na ocasião, a criação do Fórum Intersindical com as palavras que se seguem, atuais e necessárias: 

Há muitos anos são realizadas ações de vigilância em saúde do trabalhador em vários estados brasileiros, em parceria com sindicatos 
dos mais variados ramos produtivos. Nessas ações pontuais e, muitas vezes, descontinuadas, observou-se a necessidade de se estreitarem os laços 
entre o movimento sindical, as instituições públicas de vigilância da saúde e as instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão, além de outras 
instituições com interesse nas relações saúde-trabalho. Com os Projetos ENSP 041- FIO-14, ENSP 006-FIO-15, de formação em Vigilância em Saúde 
do Trabalhador, vigentes desde 2013, executados pela Fundação Oswaldo Cruz com financiamento do Fundo Nacional de Saúde, esta necessidade 
ganhou forma e força e daí surgiu o Fórum Intersindical. Nos estados onde os projetos de formação estão sendo implementados será proposta a 
instalação de Fóruns similares, com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz e dos Cerest locais. Contudo, é importante ressaltar que, como o próprio nome 
diz, o Fórum é uma iniciativa plural, que somente é capaz de ser instalado com a participação de diversas entidades. São parcerias imprescindíveis 
os sindicatos da região, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Estadual e regionais, a Coordenação Nacional de Saúde do 
Trabalhador do Ministério da Saúde (CGST), as universidades públicas locais e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) como entidade proponente. O 
Fórum do Rio de Janeiro, que ora se instala, é somente o deflagrador de um projeto que pretende se estender nacionalmente. Trata-se de um espaço de 
formação e discussão das relações saúde-trabalho, articulando o saber dos trabalhadores e o seu conhecimento sobre os seus problemas de saúde e o 
saber e conhecimento dos técnicos que atuam na área. É, principalmente, um espaço para a ação em saúde do trabalhador, trazendo para o debate, e 
daí adquirindo conhecimentos, os principais problemas do processo saúde-doença em cada nível local.  

Objetivos do Fórum:
1 – Possibilitar a articulação entre as instâncias públicas que têm como missão a defesa da saúde do trabalhador e os trabalhadores e suas 
representações; 
2 – Fomentar a participação dos trabalhadores e demais instâncias do SUS na Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat);
3 – Capacitar representantes dos trabalhadores, das instituições públicas de vigilância, acadêmicas e outras com interesse para a Visat, 
especialmente nos componentes da informação e da intervenção sobre os processos e ambientes de trabalho;
4 – Criar mecanismos de qualificação para a ação de Visat;
5 – Estimular a integração entre as diversas instâncias participativas para o aprimoramento da governança da saúde do trabalhador na região.

Público-alvo primordial: Representações de sindicatos e associações de trabalhadores nos Conselhos de Saúde e nas Comissões Intersetoriais de 
Saúde do Trabalhador (CIST) e demais representações de trabalhadores da região abrangida.

Parcerias institucionais para a atividade: CGST; Fiocruz; Coordenações Estaduais de ST; Cerest estaduais; Cerest regionais das áreas de 
abrangência; Escolas de Saúde Pública; Universidades públicas locais; Ministério Público do Trabalho e demais instituições a critério da coordenação 
organizadora local e nacional.  

Justificativa: Situar o trabalhador, enquanto sujeito na gestão participativa da PNSTT (Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora – SUS), no processo de formação continuada em Visat, junto à Renast (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador), 
guardando coerência com as diretrizes estabelecidas na PNSTT e na legislação vigente de Visat.

ApresentAção
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Atividades previstas: cursos com vários formatos 
e vários eixos temáticos; oficinas de âmbito específico; 
seminários ampliados; reuniões de planejamento e 
avaliação de ações; reuniões preparatórias para ações de 
Visat; audiências públicas (proposição e acompanhamento); 
consultorias e assessorias compartilhadas em situações 
específicas (acordos e dissídios sindicais); elaboração 
compartilhada de pareceres técnico-jurídicos; proposição 
e acompanhamento de TAC (Termo de Ajustamento de 
Conduta); negociações coletivas em Visat; proposição e 
encaminhamento de pareceres e denúncias sobre desvios de 
ética profissional; elaboração de pareceres para ouvidorias 
de órgãos públicos; confecção de Boletim Informativo sobre 
as atividades do Fórum; articulação com o parlamento 
municipal e estadual; criação de Bancos de Dados e 
observatórios epidemiológicos de acidentes, doenças e 
afastamentos do trabalho; instrumentalização teórico-
metodológica da CIST (Comissão Intersetorial de Saúde 
do Trabalhador) e do Conselho de Saúde local; proposição 
e participação da criação de Comitês de Investigação de 
Acidente de Trabalho Grave e Fatal (Comitês de Óbito); 
articulação com a mídia local; pesquisas sobre saúde de 
interesse da classe trabalhadora local. Outras atividades 
deverão ser propostas pela coordenação local do Fórum.

Eixos temáticos propostos para o desenvolvimento das atividades de formação: 
• Direito e Saúde do Trabalhador – direito e justiça, direitos humanos e cidadania, legislação trabalhista, previdenciária, sanitária e ambiental, 
legislação internacional, funcionamento do Poder Judiciário etc.
• As lutas dos trabalhadores pela saúde – história, significados, estratégias, casos emblemáticos etc.
• Sistema Único de Saúde – história, doutrina, organização, base legal, programas de saúde, gestão, controle social etc.
• Renast e Cerest – história, organização, base legal, financiamento, atividades locais, articulações e parcerias etc.
• Vigilância em Saúde do Trabalhador – base legal, sistemas de informação, Ergonomia, técnicas de análise de riscos, metodologias de intervenção etc.
• Agravos à saúde – acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, toxicologia, psicopatologia, câncer etc.
• Questões específicas para tomada de decisão – acordos e dissídios, negociação coletiva, procedimentos periciais, subnotificação de acidentes, 
relações institucionais, ética profissional, levantamentos e investigação de casos etc.

Esse era o itinerário de um sonho que se concretizou, em parte, mas se concretizou. Um sonho é concretizado por suas partes concretizadas, 
ainda que pequenas partes. O sonho total da saúde do trabalhador só será concretizado quando não houver mais morte e adoecimento pelo trabalho. E 
quando não mais houver exploração e opressão no trabalho.

Nessa publicação retrospectiva desses mais de cinco anos de intensa atividade, o Boletim Informativo do Fórum Intersindical retrata a luta pela 
saúde do trabalhador no Brasil. Não foi possível trazer todas as informações contidas nas centenas de páginas acumuladas nos boletins mensais que, a cada 
reunião ordinária do Fórum Intersindical, eram debatidas e, tantas vezes, inspiradoras de palavras de ordem para a luta pela saúde do trabalhador no Brasil.

Os acervos originais e na íntegra estão disponíveis no Blog que acompanhou sua trajetória, mas aqui temos uma amostra do que representou esse 
veículo de informação e formação nesses tantos anos.

Cada edição foi acompanhada de um editorial, uma entrevista com muitos dos pensadores e militantes da saúde do trabalhador no Brasil, artigos 
de linguagem acessível e sem a empolação da linguagem acadêmica restritiva, a palavra de sindicalistas e suas lutas pela saúde do trabalhador, as belas 
e comoventes histórias de trabalhadores anônimos e invisibilizados por uma sociedade excludente, poesias, charges, pinturas, manifestos e declarações 
e, enfim, um acervo que não se esgota e que nos acompanhará enquanto houver luta pela saúde do trabalhador...

Os Organizadores
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Por que um Boletim Nº 0 (zero)?
Marcamos, com este número zero, o registro simbólico de 

instalação do Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito do Estado do Rio 
de Janeiro. As dificuldades pelas quais passa a saúde dos trabalhadores no 
Brasil têm nessa iniciativa um fôlego para melhor organizar a luta contra a 
morte e o adoecimento no trabalho. Articular a academia e o movimento 
sindical na formação para a ação em saúde do trabalhador, especialmente 
no campo da vigilância, é uma iniciativa obrigatória para fazer jus ao 
que a legislação brasileira em saúde exige. Espera-se, ainda, que outros 
estados da Federação possam constituir seus próprios Fóruns, de modo a 
fazer desta proposta um instrumento auxiliar da Por que um Boletim Nº 
0 (zero)? A Saúde do Trabalhador é um campo de ação da Saúde Pública 
Editorial A Constituição Federal de 1988 (CF/88) é taxativa ao incluir as 
ações de saúde do trabalhador no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive algumas inseridas na máquina 
pública, ainda resistem a essa ordem extraordinária que a democratização 

do país nos trouxe, pela via constitucional, de resgatar o papel do Estado 
brasileiro sobre a questão da saúde do trabalhador como um problema de 
saúde pública. Ao incluir no SUS os graves problemas que o trabalho, da 
forma como é organizado no Brasil, causa na saúde de homens e mulheres, 
crianças e idosos, a CF/88 nos apontou um novo caminho, capaz de fazer 
frente à desgraça que a morte e a implementação da Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no SUS. Este primeiro Boletim 
é dedicado ao companheiro metalúrgico Jorge Gonçalves de Sousa, o 
Jorginho, por ter sido dele a iniciativa de articularmos a Fiocruz com 
o Sindicato dos Metalúrgicos RJ, em 2012, para criarmos um espaço de 
formação implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, no SUS. Este primeiro Boletim é dedicado ao companheiro 
metalúrgico Jorge Gonçalves de Sousa, o Jorginho, por ter sido dele a 
iniciativa de articularmos a Fiocruz com o Sindicato dos Metalúrgicos RJ, 
em 2012, para criarmos um espaço de formação

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) é taxativa ao incluir 
as ações de saúde do trabalhador no âmbito do Sistema Único de Saúde 
– SUS. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive algumas inseridas 
na máquina pública, ainda resistem a essa ordem extraordinária que a 
democratização do país nos trouxe, pela via constitucional, de resgatar o 
papel do Estado brasileiro sobre a questão da saúde do trabalhador como 
um problema de saúde pública. Ao incluir no SUS os graves problemas 
que o trabalho, da forma como é organizado no Brasil, causa na saúde 

de homens e mulheres, crianças e idosos, a CF/88 nos apontou um novo 
caminho, capaz de fazer frente à desgraça que a morte e a doença do 
trabalho trazem às famílias brasileiras, especialmente atingindo pobres 
e jovens. São milhares e milhares de mortos, mutilados e doentes que se 
produzem no país, todos os anos, gota a gota, a cada dia, brutalizando 
e manchando de sangue os indicadores de crescimento econômico a 
qualquer custo, sem respeito à dignidade daqueles que os possibilitam, 
daqueles que os constroem. É nesse sentido que está sendo instalado o 
Fórum Intersindical de Formação em Saúde-TrabalhoDireito para a 
Ação em Saúde do Trabalhador: buscar alternativas de enfrentamento 
a esta situação, condizentes com o Estado Republicano e as práticas 
democráticas de utilização dos instrumentos do Direito. 

Para isso, aqueles que não se acomodam, seja no movimento 
sindical e social, seja nos órgãos públicos de vigilância da saúde, seja nas 
instituições acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, têm no Fórum 
Intersindical de Formação um espaço de articulação, inclusão e formação 
para exercer a indignação e instrumentalizar teoricamente a luta política 
pela saúde do trabalhador. 

São vários os resgates que pretende o Fórum: o resgate do 
papel do movimento sindical na luta pela saúde no trabalho; o resgate 
das instituições públicas de saúde na defesa e vigilância da saúde da 
população trabalhadora; o resgate das instituições públicas de ensino, 
pesquisa e extensão na produção de conhecimentos transformadores com 
e para a sociedade que tem, em primeira e última instância, o trabalho 
como condição central para andar a vida. 

Convidamos, você, que sabe de que lado está nessa empreitada 
árdua, a conhecer e se incorporar ao Fórum. Leia a seguir como é 
organizado.
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Boletim FI – Pignati, como vê o cenário da saúde do 
trabalhador no Brasil atualmente? 

Pignati – Piorando. O atual modo de produção que visa o 
desenvolvimento econômico, e não o sustentável, associado às novas 
formas de gestão do trabalho (terceirização, precarização, aumento 
da produtividade etc.) vem acarretando um maior desgaste da saúde 
do trabalhador. E, em contrapartida, os últimos governos nas 3 esferas 
federativas não vêm promovendo as medidas necessárias de contenção 
dos problemas. Além disso, os sindicatos e suas lideranças, muitas delas 
cooptadas por esses mesmos governos, não vem se opondo à ideia do 
trabalho enquanto mercadoria. 

B FI – Você destaca algum fato em especial? 
Pignati – O problema da vigilância em saúde do trabalhador 

que ainda não é estimulada, apesar de equacionada legalmente, desde 
a Constituição Federal/88, passando pela Lei 8.08/90, pela Portaria 
3.120/98 (Vigilância em Saúde do Trabalhador, pelo Decreto e a Portaria), 
é o enfrentamento dessas. 

B FI – São tantas normativas para pouca ação concreta. Não 
é verdade? 

Pignati – Claro! Apesar do Brasil possuir, atualmente, 210 Cerest 
(Centros de Referência em Saúde do Trabalhador), a Vigilância em Saúde 
do Trabalhador, que deve se iniciar na Atenção Básica e ser implementada 
pelas Vigilâncias Sanitárias, encontra-se praticamente na estaca zero nas 
áreas urbanas e nas áreas rurais a situação é ainda pior. 

Wanderlei Pignati
Médico, doutor em saúde pública e professor da Universidade Federal do Mato Grosso. 
Há muitos anos vem participando da luta contra os agrotóxicos e na defesa da saúde do 
trabalhador e do meio ambiente. É membro da coordenação da Campanha Nacional contra 
os Agrotóxicos e pela Vida. 

B FI – Você que vem atuando há vários anos tanto na 
produção de conhecimentos, quanto na luta contra os agrotóxicos, 
destaca alguns pontos críticos, hoje, nessa questão? 

Pignati – Primeiramente, é preciso compreender que a pulverização 
de agrotóxicos nas lavouras é uma atividade poluidora tanto do ambiente em 
geral quanto do ambiente laboral, realizada de forma intencional. Ou seja, é 
um crime contra a vida humana, animal e vegetal. Na intenção de atingir o alvo 
(ervas daninhas, fungos e insetos), o trabalhador, a mando do empregador, 
espalha o veneno com bomba costal, trator ou avião contaminando os 
alimentos, a água, a chuva, os lençóis freáticos, o leite materno, o ar e a si 
próprio. Esse espalhamento do veneno, chamado de “deriva”, é tido pelos 
patrões, pelo poder econômico e pelos governos como um “acidente”, cuja 
culpa é do clima (vento, umidade etc.) ou do próprio trabalhador.

B FI – O que você acha da criação do Fórum Intersindical em 
Saúde-Trabalho-Direito?

Pignati – É uma iniciativa importante para o movimento sindical, 
que carece de instrumentos tanto para a formação e informação dos 
trabalhadores, quanto uma necessidade urgente de articular e aglutinar 
lutas para o enfrentamento da precarização das condições de trabalho 
e das novas formas de mercantilização da força de trabalho. Também 
é significativo o fato de ampliar as articulações além das que estão 
estabelecidas nas CIST (Comissões Intersetoriais de Saúde).

“São 141 municípios no Estado 
do Mato Grosso. Na maioria 
deles, tem um prédio com 
vários engenheiros agrônomos, 
veterinários, técnicos agrícolas e 
muitos veículos. Para fazerem a 
vigilância da saúde dos bois, da 
soja... Enquanto que para cuidar 
da saúde dos trabalhadores, 
em apenas seis municípios foi 
implantado algum programa de 
Saúde do Trabalhador.”

Pignati (depoimento no Documentário)

Fonte: Documentário Nuvens de Veneno (Beto Novaes, 2013) Disponível na Seção no Blog Multiplicadores de Visat: https://www.multiplicadoresdevisat.com/documentarios
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Há muitos anos são realizadas ações de vigilância em saúde do 
trabalhador em vários estados brasileiros, em parceria com sindicatos dos 
mais variados ramos produtivos. Nessas ações pontuais e, muitas vezes, 
descontinuadas, observou-se a necessidade de se estreitarem os laços 
entre o movimento sindical, as instituições públicas de vigilância da saúde 
e as instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão, além de outras 
instituições com interesse nas relações saúdetrabalho. Com os Projetos 
ENSP 041- FIO-14, ENSP 006-FIO-15, de formação em Vigilância em 
Saúde do Trabalhador, vigentes desde 2013, executados pela Fundação 
Oswaldo Cruz com financiamento do Fundo Nacional de Saúde, esta 
necessidade ganhou forma e força e daí surgiu o Fórum Intersindical.

Nos estados onde os projetos de formação estão sendo implementados 
será proposta a instalação de Fóruns similares, com o apoio da Fundação 
Oswaldo Cruz e dos Cerest locais. Contudo, é importante ressaltar que, como 
o próprio nome diz, o Fórum é uma iniciativa plural, que somente é capaz 
de ser instalado com a participação de diversas entidades. São parcerias 
imprescindíveis Fórum Intersindical de Formação em Saúde-Trabalho-Direito 
para a Ação em Saúde do Trabalhador Página 2 FÓRUM INTERSINDICAL 
os sindicatos da região, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
(Cerest) Estadual e regionais, a Coordenação Nacional de Saúde do 
Trabalhador do Ministério da Saúde (CGST), as universidades públicas locais 
e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) como entidade proponente. 

O Fórum do Rio de Janeiro, que ora se instala, é somente o deflagrador 
de um projeto que pretende se estender nacionalmente. Trata-se de um espaço 
de formação e discussão das relações saúde-trabalho, articulando o saber dos 
trabalhadores e o seu conhecimento sobre os seus problemas de saúde e o 
saber e conhecimento dos técnicos que atuam na área. É, principalmente, 
um espaço para a ação em saúde do trabalhador, trazendo para o debate, e 
daí adquirindo conhecimentos, os principais problemas do processo saúde-
doença em cada nível local.

Objetivos do Fórum: 
1 – Possibilitar a articulação entre as instâncias públicas que têm como 
missão a defesa da saúde do trabalhador e os trabalhadores e sua 
representações; 
2 – Fomentar a participação dos trabalhadores e demais instâncias do 
SUS na Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat); 
3 – Capacitar representantes dos trabalhadores, das instituições 
públicas de vigilância, acadêmicas e outras com interesse para a Visat, 
especialmente nos componentes da informação e da intervenção sobre os 
processos e ambientes de trabalho; 
4 – Criar mecanismos de qualificação para a ação de Visat; 
5 – Estimular a integração entre as diversas instâncias participativas para o 
aprimoramento da governança da saúde do trabalhador na região.
Público-alvo primordial: Representações de sindicatos e associações de 
trabalhadores nos Conselhos de Saúde e nas Comissões Intersetoriais de 
Saúde do Trabalhador (CIST) e demais representações de trabalhadores 
da região abrangida. 

Parcerias institucionais para a atividade: CGST; Fiocruz; 

Coordenações Estaduais de ST; Cerest estaduais; Cerest regionais das áreas 
de abrangência; Escolas de Saúde Pública; Universidades públicas locais; 
Ministério Público do Trabalho e demais instituições a critério da coordenação 
organizadora local e nacional. 

Justificativa: Situar o trabalhador, enquanto sujeito na gestão 
participativa da PNSTT (Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora – SUS), no processo de formação continuada em Visat, junto 
à Renast (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador), 
guardando coerência com as diretrizes estabelecidas na PNSTT e na legislação 
vigente de Visat. 

Atividades previstas: cursos com vários formatos e vários eixos 
temáticos; oficinas de âmbito específico; seminários ampliados; reuniões 
de planejamento e avaliação de ações; reuniões preparatórias para ações de 
Visat; audiências públicas (proposição e acompanhamento); consultorias 
e assessorias compartilhadas em situações específicas (acordos e dissídios 
sindicais); elaboração compartilhada de pareceres técnico-jurídicos; 
proposição e acompanhamento de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta); 
negociações coletivas em Visat; proposição e encaminhamento de pareceres 
e denúncias sobre desvios de ética profissional; elaboração de pareceres para 
ouvidorias de órgãos públicos; confecção de Boletim Informativo sobre as 
atividades do Fórum; articulação com o parlamento municipal e estadual; 
criação de Bancos de Dados e observatórios epidemiológicos de acidentes, 
doenças e afastamentos do trabalho; instrumentalização teórico metodológica 
da CIST (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador) e do Conselho de 
Saúde local; proposição e participação da criação de Comitês de Investigação 
de Acidente de Trabalho Grave e Fatal (Comitês de Óbito); articulação com 
a mídia local; pesquisas sobre saúde de interesse da classe trabalhadora local. 
Outras atividades deverão ser propostas pela coordenação local do Fórum.

Eixos temáticos propostos para o desenvolvimento das atividades 
de formação: 

• Direito e Saúde do Trabalhador – direito e justiça, direitos humanos 
e cidadania, legislação trabalhista, previdenciária, sanitária e ambiental, 
legislação internacional, funcionamento do Poder Judiciário etc.
 • As lutas dos trabalhadores pela saúde – história, significados, estratégias, 
casos emblemáticos etc. 
• Sistema Único de Saúde – história, doutrina, organização, base legal, 
programas de saúde, gestão, controle social etc. 
• Renast e Cerest – história, organização, base legal, financiamento, 
atividades locais, articulações e parcerias etc. 
• Vigilância em Saúde do Trabalhador – base legal, sistemas de 
informação, Ergonomia, técnicas de análise de riscos, metodologias de 
intervenção etc. 
• Agravos à saúde – acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, 
toxicologia, psicopatologia, câncer etc. 
• Questões específicas para tomada de decisão – acordos e dissídios, 
negociação coletiva, procedimentos periciais, subnotificação de 
acidentes, relações institucionais, ética profissional, levantamentos e 
investigação de casos etc.

Artigo

Fórum Intersindical de Formação em Saúde-Trabalho-Direito
para a Ação em Saúde do Trabalhador
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perfil sindicAl

Da luta sindical à advocacia
Amaury Paciello foi Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Niterói e Itaboraí, entre 1989 e 1997. Durante sua gestão uma luta 
emblemática marcou a saúde do trabalhador no Brasil: a luta contra a 
silicose, causada pelo jateamento de areia de cascos de navios nos 
estaleiros fluminenses. Em 2002, após alguns anos de luta pelo banimento 
do jato de areia, foi promulgada a LEI Nº 1979, de 23 de MARÇO 
de 1992. Vale conferir o que diz seu artigo 1º: Hoje, 23 anos depois, 
esta legislação ainda é considerada singular no país, por proibir uma 
tecnologia de produção, em virtude dos problemas causados à saúde dos 
trabalhadores. Amaury Paciello nos relembra que, à época, o Conselho 
Estadual de Saúde do Trabalhador, citado na LEI, foi uma instância 
fundamental para a sua promulgação. Diz ele: “O nosso sindicato e todos 
os sindicatos do Conselho Estadual, a ALERJ, o Programa de Saúde do 
Trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde, a Fiocruz e vários órgãos 
públicos participaram daquela luta política e, também, da produção de 
conhecimentos técnicos sobre o problema. Vejo o Fórum Intersindical 
que se instala hoje como uma iniciativa capaz de resgatar a parceria 

entre o movimento sindical e a academia, tanto na luta política quanto 
na produção de novos conhecimentos.” Atualmente, Amaury Paciello 
é advogado atuante na área sindical, especialmente nas causas de 
saúde do trabalhador, responsabilizando o empregador na esfera cível. 
Atua em casos diversos como reconhecimento de nexo entre trabalho 
e doença, pensões, aposentadorias e indenizações, entre outras causas. 
Mas sua preocupação maior continua sendo a prevenção dos danos à 
saúde no trabalho. Por isso, ele sugere a necessidade dos Departamentos 
Jurídicos dos sindicatos serem mais acionados pelas categorias e 
indenizações, entre outras causas. Mas sua preocupação maior continua 
sendo a prevenção dos danos à saúde no trabalho. Por isso, ele sugere 
a necessidade dos Departamentos Jurídicos dos sindicatos serem mais 
acionados pelas categorias e também acompanharem e participarem da 
produção de conhecimentos técnicos do campo da saúde do trabalhador. 
O Fórum Intersindical tem no Amaury Paciello, além de fundador, um 
companheiro que trocou o chão de fábrica pelos tribunais para se manter 
na luta pela saúde do trabalhador. 

Amaury Paciello 

Uma das primeiras iniciativas que culminaram com 
a criação do Fórum Intersindical foi o Curso Intersindical 
de Formação em Saúde-Trabalho-Direito - Subsídios para 
a Vigilância em Saúde do Trabalhador. Abaixo segue o 
registro fotográfico de alguns dos alunos e instrutores da 2ª 
turma. As aulas são sempre às 6ªs feiras, quinzenalmente. 
Inscreva-se para a próxima turma de 2016.

II CURSO INTERSINDICAL DE SAÚDE,
TRABALHO E DIREITO –

SUBSÍDIOS PARA AÇÃO DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS.

PERÍODO: 10/04/2015 a 28/08/2015



14

S
et

em
b

ro
/2

0
15

Querem impedir as ações de Vigilância em Saúde do 
Trabalhador do SUS – Quem ganha com isso? 

Desde que o Sistema Único de Saúde – SUS – obteve da 
Constituição Federal de 1988 a prerrogativa de executar ações de 
Vigilância em Saúde do Trabalhador que alguns auditores fiscais do 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – vêm tentando impedir que 
o SUS exerça sua missão constitucional. Recentemente, houve nova 
tentativa de levar adiante esta intenção. Documento de 24/02/2015, 
subscrito pelo coordenador de fiscalização e projetos do MTE, com o 
propósito de arguir a competência do SUS de executar ações de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador, encontra-se na Advocacia Geral da União para 
exame. Uma pergunta não pode deixar de ser feita: a quem interessa isso? 
Com certeza o interesse não é das centenas de milhares de trabalhadores 
que continuam se acidentando, adoecendo e morrendo no trabalho todos 
os anos. Também não é interesse dos milhares de profissionais de saúde, 
hoje inseridos nos 210 (duzentos e dez) Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador do SUS – Cerest –, que fazem um esforço hercúleo para 
combater o adoecimento e a morte no trabalho. Sabemos que muitos 
auditores fiscais do MTE também fazem um esforço hercúleo para 
cumprir sua missão, especialmente pelo seu enorme déficit quantitativo. 
O Brasil, hoje, conta com aproximadamente 2700 auditores fiscais do 
trabalho e não há perspectiva de preenchimento das centenas de vagas 
que deixam o MTE com o número de auditores mais baixo dos últimos 
vinte anos. Tanto o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho quanto o 
Ministério Público do Trabalho e mesmo a Organização Internacional do 
Trabalho vêm chamando a atenção para o problema. De qualquer modo, 
como temos no Brasil mais de 5600 municípios, alguns deles com a 
dimensão de países, é fácil imaginar que mesmo com alguma reposição do 
déficit de auditores, estaríamos muito aquém da necessidade de controle 
dos processos e ambientes de trabalho que causam o enorme problema 

de saúde da população trabalhadora. Mas, afinal, a quem interessa que 
o SUS não possa atuar frente a essa situação? Quem ganha com isso? 
Se sabemos que a saúde no trabalho é um problema de saúde pública, 
porque impedir que a missão do SUS seja cumprida? É claro que não se 
pretende substituir os auditores fiscais que têm prerrogativas peculiares 
para a fiscalização do trabalho, especialmente relacionadas ao contrato 
– carteira de trabalho, recolhimento de FGTS, cumprimento de normas 
regulamentadoras, acordos, convenções e contratos coletivos, entre outras 
atribuições –. Mas, em matéria de saúde no trabalho, o Estado brasileiro 
fica a desejar. O Estado brasileiro é um só. Ministério do Trabalho e 
Emprego e Ministério da Saúde, como parte do SUS, têm a mesma estatura 
institucional e missões similares e (que deveriam ser) compartilhadas. E 
se assim não é, a quem interessa que não seja? Não temos dúvida de 
que a capilaridade das vigilâncias do SUS, cujas ações se estendem a 
todos os municípios brasileiros, seriam estratégicas no enfrentamento 
das situações que hoje comprometem a vida dos trabalhadores em suas 
mais distintas formas de inserção nos processos produtivos. Para isso, a 
capacidade técnica dos auditores fiscais do trabalho, em conjunto com 
as universidades públicas e os Cerest, poderia ser utilizada num grande 
esforço nacional de resgate da enorme dívida que a saúde pública e o 
país têm com os doentes, acidentados e mortos no mundo do trabalho, 
onde deveriam ter sua vida, sua dignidade e a integridade de suas famílias 
preservadas. Ações conjuntas, especialmente na capacitação de pessoas 
nas vigilâncias e na atenção básica da saúde, unindo o aparelho do Estado 
brasileiro na defesa da saúde dos trabalhadores seria um passo a mais na 
conquista de uma cidadania no mundo do trabalho. Por isso a pergunta: 
afinal, a quem interessa que o SUS não cumpra sua missão constitucional? 
Quem ganha com isso? - # - 

editoriAl

Pintura 
“La Manifestación” 
de 1934 
Antonio Beni
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Boletim FIF: Como vê o cenário da Saúde do Trabalhador (ST) 
no Brasil hoje?

Jorge: Vejo a partir da realização da 4ª Conferência Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ocorrida em dezembro de 2014. Nela 
foram apontados quatro grandes eixos diretivos para equacionar a área. No 
primeiro eixo é importante visualizar a ST nos territórios, relacionando-a aos 
modelos de produção e desenvolvimento, na perspectiva da sustentabilidade. 
Neste eixo tem-se a questão do agrotóxico como prioridade quanto aos seus 
atuais e futuros impactos nos diferentes modos de produção regional. Todavia, 
em cada território deverão ser observados os diferentes modos de produção 
que também impactam na ST exigindo respostas do Estado, na medida de sua 
relevância epidemiológica. No segundo eixo temos a implantação da Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de forma mais intensiva 
e com eficácia. Nela ressaltamos o incremento da participação social, a 
incorporação das ações de ST na atenção básica, a implementação de uma 
cultura de educação popular em saúde, o estímulo às práticas integrativas e 
a ênfase nas ações de vigilância, de modo a reorganizar o modelo de atenção 
à saúde. O terceiro eixo diz respeito à aproximação entre as instâncias de 
participação e controle social com a RENAST (Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador). Junto ao aprofundamento da participação 
das instâncias do SUS é importante incorporar as demais representações dos 
trabalhadores e os movimentos sociais de gênero, raça e etnia, portadores 
de deficiências, geracionais, povos do campo, da floresta e das águas, entre 
outros. O quarto eixo diz respeito à crucial questão do financiamento, tanto 
o geral do SUS, quanto o da RENAST, sempre com foco na mudança do 
modelo assistencial.

Boletim FIF: Você enfatiza alguma iniciativa neste cenário?
Jorge: Sim. Creio que, no momento, a ênfase deve se dar na 

consolidação da RENAST, especialmente com foco na formação de recursos 
humanos. Assinalamos especialmente as questões da informação, das ações 

preventivas na redução de riscos e da morbi-mortalidade no trabalho e da 
intersetorialidade. Também projetamos um cenário de criação de Cerest 
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da RENAST) para cada 
região de saúde do país no quadriênio 2016-2019.

Boletim FIF: O que acha da criação do Fórum Intersindical de 
Formação?

Jorge: É uma ótima iniciativa. Lembra-me muito quando iniciamos a 
ST no Rio de Janeiro, em 1990, em que fazíamos o planejamento e as próprias 
ações com o Consest (Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador), com a 
presença maciça de sindicatos, distribuídos em câmaras técnicas por setor 
produtivo. É bem verdade que o atual Fórum não é um conselho que delibere 
sobre as ações. Estas devem ser propostas nas CIST (Comissões Intersetoriais 
de Saúde do Trabalhador), que são as instâncias de controle social do SUS, 
junto aos Cerest. Mas o próprio Fórum de Formação Intersindical pode 
auxiliar na formação dos conselheiros de saúde, em cada nível local. Tanto 
é assim que pretendemos estimular a criação de Fóruns desse tipo em outros 
estados. É um projeto interessante para a qualificação da ação e da governança 
da ST no nível local.

Boletim FIF – Finalmente, como vê a posição do Ministério do 
Trabalho e Emprego em relação às ações de vigilância do SUS?

Jorge: O importante é articularmos forças. As divergências que 
são expressas por alguns técnicos são naturais, em razão da dificuldade 
de compreensão de uma ação necessariamente interinstitucional, com 
o objetivo de redução dos riscos e da morbimortalidade relacionada ao 
trabalho. Precisamos, mais que nunca, trabalhar intersetorialmente e 
interdisciplinarmente, ajustando métodos e somando forças institucionais do 
Estado brasileiro. Acredito mesmo que, no final, prevalecerá o bom senso e a 
união de todos, como já vem ocorrendo em algumas situações, por exemplo, 
no caso das forças-tarefa conjuntas em relação ao banimento do jateamento 
de areia, do controle do benzeno, especialmente em postos de combustíveis, 
refinarias e petroquímicas, no banimento do amianto em alguns estados, no 
combate ao trabalho infantil e em alguns comitês de investigação de acidentes 
ampliados, graves e fatais. É necessário superar os interesses corporativos e 
empresariais no sentido de invisibilizar a ação de prevenção e promoção da 
saúde, objeto inequívoco do SUS. - # - 

Jorge Mesquita Huet Machado - Coordenador Geral de Saúde do Trabalhador 
da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Jorge Machado

Delinquitur Barbariae resistemus Iniquitatem 
Domitilo de Andrade – novembro 2019

Querer ficar rico num país de miseráveis é crime.
Odiento, Hediondo, ou não, é crime.

Fazer crescer os ricos do país para depois redistribuir é crime.
Odioso, Nojento, ou não, é crime.

Tentar contar com a paciência dos miseráveis é crime.
Arrogante, Nefasto, ou não, é crime.

Buscar conter a revolta dos miseráveis é crime.
Prepotente, Violento, ou não, é crime.

Poder perpetuar o crescimento da miséria é crime.
Perverso, Selvagem, ou não, é crime.

Querer ficar rico num país de miseráveis é crime.
IMPERDOÁVEL
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Artigo

Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos
Coordenação do Fórum Intersindical

Tudo começou pela saúde. Quando o capital se surpreendeu 
com o genocídio que ele próprio causava, bem no início da Revolução 
Industrial, começou a se preocupar com a saúde, ops, com a doença e 
a morte dos trabalhadores. Trabalhadores virando extrato de carne 
enlatada nas novas máquinas, não era muito o que desejavam os patrões 
emergentes da modernidade que o século 18 
anunciava. Decretava-se, a partir daí, uma nova 
ordem política e econômica em que poucos 
poderiam ficar muito ricos com muitos ficando 
muito pobres. Era a fórmula ideal da ganância 
que, durante séculos, tinha sido contida pela 
pobreza tecnológica que a ciência ainda não 
tinha superado. No momento em que a ciência passou a servir à ganância 
sem estar atrelada à solidariedade humana e ao combate à desigualdade, o 
capital fez dela, a ciência, o uso perfeito para aumentar a acumulação sem 
limites. O capital passou a usar novas formas de organização do trabalho 
com o auxílio das máquinas para explorar a nova classe operária de forma 
também ilimitada. Mas, extrato de carne humana enlatada nas novas 
máquinas é uma fórmula que teria hora marcada para morrer. Não serviria 
para os novos capitalistas e suas ganâncias histéricas e desenfreadas. 
Questões se colocavam: sem crianças não 
teremos exércitos! Sem mulheres não teremos 
crianças! Sem crianças e mulheres não teremos 
homens! Sem homens não teremos braços 
para trabalhar! E sem trabalhadores como 
alimentaremos nossas ganâncias? Criem-se as 
regras! Criem-se as regras! Rápido, com a rapidez capaz de não ameaçar 
o alimento necessário para a nossa ganância. Não é à toa que as primeiras 
leis do trabalho, visando à proteção da saúde, foram voltadas para as 
crianças, depois para as mulheres e sempre para proteger a saúde, ops, 
para evitar a doença e a morte no trabalho. Mas, evitar de uma forma bem 
tímida e superficial, para não comprometer a necessidade da produção 
sem limites, cada vez mais sem limites! É por isso que as primeiras 

leis trabalhistas foram feitas por eles mesmos, quem? Os próprios 
capitalistas, associados aos políticos, sempre os mesmos políticos, que 
lhes representam desde aquela época.

Ah! Então a saúde foi o começo de tudo? Essas coisas, contrato 
de trabalho, luta sindical, direito trabalhista e previdenciário? Sim, foi. 

Os trabalhadores se organizaram e começaram 
a lutar por direitos. Direitos que, no fundo no 
fundo, eram gritos clamando por saúde, por 
condições dignas de viver no trabalho com 
capacidade de viver a vida de forma saudável, 
incluindo, claro, os filhos e os filhos dos 
filhos. Os poucos direitos que os trabalhadores 

conquistaram nesses duzentos e cinquenta anos tiveram a saúde como sua 
mola propulsora. Salário, jornada de trabalho, aposentadoria, pensões, 
licenças, condições seguras e salubres, saúde do trabalhador em primeira 
e última instância, tudo direta ou indiretamente ligado à saúde. Mas, 
a luta sindical que nasceu em defesa da saúde foi ficando fragmentada 
e se fragmentou ainda mais, perdendo-se no Brasil e no mundo. Tantas 
foram e tantas são as divergências na luta sindical que a saúde deixou de 
ser o ponto comum de convergência, independentemente das tendências 

políticas, partidárias, ideológicas. Todos os 
trabalhadores, sem exceção, querem ter saúde no 
trabalho para si e, também, para os seus. É bem 
verdade que para muitos trabalhadores ter saúde 
é ter atendimento à doença. Esta foi a grande 
invenção do capitalismo industrial que muitos 

sindicatos engoliram e não pararam para pensar no que estavam comendo. 
Vamos parar para pensar? O que é a saúde para a classe trabalhadora? 
Como podemos lutar juntos pela saúde no trabalho, independentemente 
das tendências político-partidárias? Vale a pena centrar o foco da luta 
política sindical na saúde do trabalhador e unir esforços para fazer mais do 
que fazemos e fazer aquilo que podemos? Vale a pena lutar por uma saúde 
no trabalho como direito de todos e dever do Estado?  Vale a pena? - # - 

Trabalhadores virando extrato de 
carne enlatada nas novas máqui-
nas, não era muito o que desejavam 
os patrões emergentes da moderni-
dade que o século 18 anunciava.

A saúde como recomposição da luta sindical 

Os poucos direitos que os traba-
lhadores conquistaram nesses du-
zentos e cinquenta anos tiveram a 
saúde como sua mola propulsora. 

Que se lixe a crise / Ela não é tão grave
Perdeste dinheiro?
Não é tão importante / Qualquer um pode tê-lo
A maior parte das pessoas nasce em casebres
E em casebres morre
A crise vai te libertar das coisas que te 
acorrentam
E que te rebaixam / De criador a consumidor
E te fazem a razão de ser
Daquilo, que, cedo ou tarde, irá para o lixo

Que se lixe a crise / Ela não é tão grave
Ela te salvará do excesso de coisas podres
e artificiais que te idiotizam
Graças à crise estarás mais acompanhado
E terás novas companhias
Porque o capitalismo conseguiu
O que o comunismo não conseguiu:
A igualdade
A igualdade da pobreza e da miséria
Porque agora seremos todos pobres

E seremos mais iguais ainda na miséria
Mas
Que se lixe a crise
Ela irá te libertar do artificial
E te aproximará do essencial
E quanto mais perderes
Mais poderás ganhar com outros poderes
Crise é mudança
Se estás preparado para ela, diga:
Que se lixe a crise!

A crise [Baseado no Poema de Facundo Cabral: No te preocupés por la crisis] – Domitilo de Andrade (s/data)



17

Raimunda Leone é militante do movimento sindical e feminista. 
Participou de várias lutas pela saúde do trabalhador.

O final dos anos 1990 foi marcado por sua participação no 
movimento de greve, que durou uma semana, na empresa Luminex, 
situada em Del Castilho, cujo quadro profissional é majoritariamente 
composto por mulheres. As trabalhadoras, junto com o sindicato, 
lutavam contra o ‘controle do banheiro’. Para irem ao banheiro, 
cada mulher recebia uma ficha que controlava sua ida. Essa prática 
humilhante cometida pela empresa, somada aos baixos salários, 
revoltou as trabalhadoras e a direção do sindicato, o que desencadeou 
a greve de uma semana, a chamada “Greve do Xixi”. Esse ato resultou 
em um processo judicial no qual a empresa foi condenada por práticas 
humilhantes. Raimunda acredita que conquistas como a da “Greve 
do Xixi” podem ser maiores com a criação do Fórum Intersindical 
para instrumentalizar os trabalhadores na elaboração, capacitação e 
qualificação dos trabalhadores teórica e politicamente, na defesa dos 
direitos e na elaboração de políticas públicas.  

Palavras de Raimunda Leone: “O movimento sindical sofre o 
reflexo de uma sociedade machista. A participação das mulheres nos 
espaços de poder, no sindicato, ainda é muito baixa. Apesar dos avanços 

Da luta sindical à luta pelos direitos da mulher
que tivemos, este é um espaço predominantemente dirigido por homens. 
É preciso dar visibilidade à luta das mulheres sindicalistas. Temos que 
reverter o quadro da sub-representação da mulher trabalhadora dentro 
dos sindicatos. Falo que as mulheres precisam ocupar mais os espaços de 
poder e decisão no sindicato.”

Atualmente Raimunda Leone é secretária de Mulheres da 
Federação dos Metalúrgicos do Brasil (FITMETAL) e integra o Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher/RJ. É membro da direção do Sindicato 
dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, desde 1996, e da coordenação da 
União Brasileira de Mulheres (UBM), desde 1997. Integra a direção

da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil 
no Rio de Janeiro. Foi da Comissão de Mulheres da Central Única 
dos Trabalhadores. Foi tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos do Rio, mandato 2010/2014. Organizou o Encontro 
Estadual da UBM rumo ao Congresso Nacional em 2003; Organizou a 1ª 
Conferência Estadual sobre a Questão da Mulher do PCdoB em 2007; e 
participou do primeiro encontro internacional das mulheres trabalhadoras 
do setor metal-mecânico e siderúrgico, em Havana – Cuba, em novembro 
de 2011. Em 2014, foi homenageada, na Câmara Municipal de Angra dos 
Reis, pelo Dia Internacional da Mulher Negra. - # - 

perfil sindicAl

Um homem também chora
Menina morena
Também deseja colo
Palavras amenas

Precisa de carinho
Precisa de ternura
Precisa de um abraço
Da própria candura

Guerreiros são pessoas
Tão fortes, tão frágeis
Guerreiros são meninos
No fundo do peito

Precisam de um descanso
Precisam de um remanso
Precisam de um sono
Que os tornem refeitos

É triste ver meu homem
Guerreiro menino
Com a barra do seu tempo
Por sobre seus ombros

Um Homem Também Chora (Guerreiro Menino)/ Gonzaguinha

Eu vejo que ele berra
Eu vejo que ele sangra
A dor que tem no peito
Pois ama e ama...

Um homem se humilha
Se castram seu sonho
Seu sonho é sua vida
E vida é trabalho

E sem o seu trabalho
O homem não tem honra
E sem a sua honra
Se morre, se mata

Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz

É triste ver meu homem
Guerreiro menino
Com a barra de seu tempo
Por sobre seus ombros

Eu vejo que ele sangra
Eu vejo que ele berra
A dor que tem no peito
Pois ama e ama

Um homem se humilha
Se castram seu sonho
Seu sonho é sua vida
E vida é trabalho

E sem o seu trabalho
O homem não tem honra
E sem a sua honra
Se morre, se mata

Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz

Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz
Não dá pra ser feliz

Quando trabalho VIVO

quando trabalho FALO

quando trabalho PENSO

quando trabalho CAMINHO

quando trabalho ESCREVO

quando trabalho SONHO

quando trabalho BRINCO

quando trabalho RIO

quando trabalho CANTO

quando trabalho AMO

Quando trabalho

Tenho uma dignidade!

Ass. Um cidadão 

sem trabalho

Letreiro de um cidadão acorrentado 

a uma cadeira numa rua de Padova, 

na Itália, em 13/03/2019.

Raimunda Leone de Jesus
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Ana Inês Simões Cardoso de Melo é Professora do 
Departamento de Política Social da Faculdade de 
Serviço Social, da UERJ. Atuou, na década de 1980, na 
Saúde do Trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro.

Ana Inês Simões Cardoso de Melo

FIS - Como vê a saúde do trabalhador (ST) no Brasil hoje.
Ana Inês - Do ponto de vista das relações entre o trabalho e a saúde, 

da exposição a cargas e riscos no trabalho, percebo uma situação que se 
agravou, e muito, com os novos padrões de gestão e organização do trabalho 
e da produção. A saúde do trabalhador (ST) vai de ‘mal a pior’ com a 
combinação de uma intensificação sem limites e, inclusive, com a extensão 
da jornada de trabalho para aqueles que estão “inseridos”. O trabalhador da 
“sociedade 24 horas” vive e respira trabalho e está imerso num processo 
crescente, no dizer de David Harvey, de “compressão espaço-temporal” 
que exige uma permanente dedicação ao trabalho, criando um ambiente 
adverso para a saúde e comprometendo as possibilidades de reflexão e ação. 
Esse processo é mais complexificado hoje, pois as estratégias de gestão e 
organização da produção assumidas no modo de produção capitalista frente 
a um gigantesco exército de reserva de trabalhadores são dirigidas a práticas 
de contratação do trabalho cada vez mais perversas. A subcontratação do 
trabalho, na última reestruturação produtiva, contribuiu com o consumo da 
força de trabalho de forma cada vez mais predatória. Ao ritmo intensíssimo 
de trabalho, a contrapartida é o adoecimento proporcionado por essas 
“novas” condições de trabalho - novas doenças relacionadas ao trabalho 
- com a permanência de acidentes do trabalho e doenças profissionais 
tradicionais. Quanto às ações do Estado brasileiro, as lutas dos anos 1960 
que culminaram com a saúde do trabalhador no SUS levaram décadas 
para consignar uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora. E o momento atual não é menos desafiador no sentido da 
efetivação de ações. Se nos primórdios da Revolução Industrial, a doença 
e a morte dos trabalhadores levou os próprios capitalistas ao “criem-se 
as regras!” (citando uma reflexão do Boletim nº1), hoje as “regras” são 
desregulamentadas ou, quando existentes, não têm o devido respeito ao seu 
cumprimento. 

Em recente pesquisa para conhecer os processos de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador nos Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest), no estado do Rio de Janeiro, os resultados 
não foram alentadores. Se a constituição da Renast, como via para a 
institucionalização da política, foi a opção escolhida, o que se verifica na 
realidade é uma distância muito grande da perspectiva da Vigilância em 
ST – eixo cuja centralidade é condição sine qua non para a efetivação da 
atenção na perspectiva crítica que construímos no Brasil –.

FIS – Como a Universidade pode contribuir para a 
implementação da ST?

Ana Inês - Acredito no resgate da perspectiva dos anos 1980, 
constituída pela parceria entre diferentes profissões (saberes disciplinares), 
instituições (distintos âmbitos de ação), universidades e centros de 
pesquisa, juntamente com os sindicatos, nas propostas de investigação 
e intervenção em ST. A universidade tem um papel fundamental por ser 

uma das instituições que contribui 
com seu conhecimento acumulado 
ao somar com o conhecimento dos 
próprios trabalhadores sobre os 
processos de trabalho. Com isto 
acaba por gerar novos conhecimentos. 

Outro papel fundamental é o da formação dos quadros técnicos, seja pela 
inserção dos estudantes nas práticas, seja na formação em sala de aula. A 
ST ainda é objeto restrito e periférico na graduação de profissionais de 
saúde. O trabalho não é tomado na graduação, como  determinante social 
da saúde. A expectativa é de se ter, futuramente, especialistas com visão 
monodisciplinar. Interdisciplinaridade, na ST, depende da formação numa 
perspectiva mais global, com visão social e total de mundo, que não ocorre 
na formação profissional.

FIS - Que tipo de compromisso com o campo da ST se espera 
dos milhares de profissionais do serviço social inseridos no sistema 
de saúde?

Ana Inês - Também no Serviço Social a formação em ST é 
periférica, restringindo-se a disciplinas eletivas e estágios. Porém, 
em áreas da Previdência Social, Trabalho e Saúde, o assistente social 
tem uma inserção clara junto aos trabalhadores. Lidam com questões 
de ST, muitas vezes, juntos aos que já adoeceram ou se acidentaram. 
Sua atuação se volta para afastamentos, readaptação profissional e 
licenças médicas. As demandas a esse profissional se dão no âmbito 
terminal das políticas sociais, ou seja, após a doença ou acidente já ter 
ocorrido. Assim, insisto com os/as estudantes sobre a  identificação das 
demandas, para que se tornem informações que alimentem ações de 
promoção e prevenção. E que essas alimentem propostas e estratégias 
para a transformação das condições que geram doença e acidente numa 
perspectiva de vigilância. Essa é questão para os profissionais de saúde 
em geral e não só para o Serviço Social. As atribuições do assistente 
social junto a pessoas, grupos e movimentos sociais, caracterizam-se 
pelo caráter educativo e de socialização de informações próximo dos 
trabalhadores, que podem contribuir no reconhecimento do trabalho 
como determinante da saúde. O assistente social pode, ainda, fomentar 
a formação e participar em equipes que tomem as relações trabalho-
saúde de trabalhadores. Sua formação generalista, na perspectiva 
da totalidade, coloca-o apto para a investigação e intervenção sobre 
as dimensões socioculturais e econômico-políticas da  população e 
usuários da política e dos movimentos sociais. Ademais, no Brasil, o 
Serviço Social assume um compromisso claro com a classe trabalhadora 
e fundamenta seus princípios na crítica às distintas formas de sua 
exploração. Não se pode esquecer, contudo, que o assistente social, 
também é um trabalhador assalariado e, portanto, ainda que habilitado 
para as ações mencionadas, experimenta as mesmas condições de 
trabalho predominantes. E, por vezes, encontra-se, ainda, frente à 
perspectiva crítica abstrata da exploração do trabalho, isto é, sem 
mediações com as condições concretas dos espaços sócio-ocupacionais, 
nos quais a população usuária se situa, e sem clareza das formas de 
enfrentamento das mesmas.
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FIS - O que acha do Fórum Intersindical?
Ana Inês - Considero uma iniciativa importante e estratégica. 

Uma ‘andorinha só não faz verão’. Ações pontuais e atuação militante 
de técnicos, docentes e pesquisadores, trabalhadores e sujeitos dos 
movimentos sociais não são capazes sozinhas de fazer avançar a 
área. Vejo o Fórum como feliz estratégia – próxima à do Programa 
Estadual de ST/RJ (anos 1980) – de aproximar sujeitos para avançar 
na implementação efetiva da ST. Destaco que ele fortalece as relações 
entre sindicatos e os demais atores de ST nos princípios e diretrizes 
necessários e caros ao SUS:  universalidade; interdisciplinaridade, (o 
objeto ST reclama a leitura das distintas disciplinas); intersetorialidade; 

saber e  protagonismo dos trabalhadores como sujeitos do processo, 
não delegáveis aos técnicos e, em íntima articulação, o controle social. 
É preciso resgatar e reafirmar no Fórum o reconhecimento das várias 
dimensões que atravessam a atenção em ST (promoção, prevenção, 
assistência, recuperação e reabilitação). Some-se ao entendimento de 
que investigação e intervenção são complementares na transformação 
dos processos adoecedores. E, por fim, a admissão clara e central 
de que ST envolve assistência e vigilância, sob o risco de que o não 
reconhecimento desta premissa possa levar a uma atenção apenas ex 
post facto, que tem em perspectiva uma política da doença e não da 
saúde. - # - 

Artigo

As disciplinas que tratam da saúde e segurança no trabalho 
utilizam, na maioria das vezes, métodos que colocam o trabalhador 
como sujeito passivo, paciente, alguém que deve ser inteiramente 
tutelado pelo técnico e a ele obedecer.

Esta visão que pretende cuidar do trabalho de forma autoritária 
desconsidera totalmente o saber que os trabalhadores desenvolvem 
no dia a dia. Nessa maneira arrogante de pensar se esquecem de que 
todos os seres humanos são dotados da capacidade de refletir sobre a 
sua realidade. 

Os trabalhadores estão o tempo todo pensando no trabalho 
que executam. Conversam com seus colegas sobre esse trabalho, e 
nesse processo vão identificando problemas e elaborando possíveis 
soluções. Esse saber que é construído pelos coletivos de trabalho 
no seu dia a dia fica submerso, circulando apenas entre os próprios 
trabalhadores. 

De uma forma geral as empresas não reconhecem esse saber 
embora ele seja fundamental para viabilizar o processo produtivo. 
Pois os trabalhadores recebem instruções sobre suas tarefas: “Vai lá e 
faz isso assim, assim com essas ferramentas e esses equipamentos!”. 
Mas na hora de fazer mesmo o buraco é mais embaixo! Aí acontece 
muita coisa inesperada: é uma ferramenta que está desgastada e não 
funciona bem, é um aparelho ou equipamento que apresenta defeito. 

Uma série de problemas que não estavam previstos e que 
são contornados graças à inteligência e experiência do conjunto 
de trabalhadores envolvidos. A esse saber que os trabalhadores 
desenvolvem no cotidiano e sem o qual as coisas não andam 
chamamos de saber tácito (saber operário). Diferente do saber 
explícito, que é aquele que circula oficialmente, o saber tácito em 
geral não é assimilado oficialmente nem pelas empresas nem pelos 
técnicos das universidades.

Trabalhadores e Técnicos por um Trabalhar Saudável
Renato José Bonfatti

Uma preciosidade, uma joia que a arrogância dos técnicos da 
Saúde Ocupacional teima em fazer desprezar. 

Mas existem disciplinas que cuidam do trabalho com um 
enfoque participativo. Essas disciplinas, como a Ergonomia da 
Atividade, consideram essencial que a análise do trabalho seja feita 
sempre em conjunto com os trabalhadores. Para conhecer de fato a 
realidade do trabalho o técnico tem que estar conversando todo o 
tempo com os trabalhadores, ou seja, a análise do trabalho tem que 
ser feita de forma compartilhada, trabalhadores e técnicos lado a lado 
dialogando e construindo alternativas que tornem o trabalho mais 
seguro e mais confortável.

Na Itália, na década de setenta do século passado, um grupo 
de trabalhadores decidiu que não iria mais aceitar passivamente que 
os técnicos viessem lhes dizer o que era melhor para manterem-se 
saudáveis no trabalho. Dali em diante os técnicos deveriam estudar 
e decidir junto com os trabalhadores o que fazer, que transformações 
promover nos processos e ambientes de trabalho para a preservação 
da saúde. 

Os trabalhadores reconheciam que os técnicos possuem 
conhecimentos de muitas coisas úteis referentes ao corpo humano e à 
saúde. Mas da realidade dos trabalhadores quem sabe são os próprios 
trabalhadores que ficam ali no batente todo dia horas e horas a fio. 

Esse movimento dos operários italianos rendeu uma série 
de ótimos frutos e novos conhecimentos em prol da melhoria das 
condições de trabalho. Mas o legado mais importante que nos deixou 
foi a consciência de que é somente a partir dessa união dos técnicos 
com os trabalhadores que pode ser construído um saber realmente 
útil. Um saber que nos permita criar modos de trabalhar e produzir em 
que os trabalhadores não adoeçam e não percam a vida ali justamente 
onde pensavam poder ganhá-la. - # -
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perfil sindicAl

João de Deus é diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares (SINTECT/RJ). Atua no 
movimento sindical, desde 2009, com dois mandatos de delegado sindical. 
Elegeu-se diretor do sindicato em 2013 para a pasta da Secretaria de Saúde 
e Segurança do Trabalho. É dirigente sindical de base, focado na articulação 
da CIPA com as ações sindicais. Considera que as ações sejam ainda muito 
tímidas, por conta do engessamento pela empresa dos trabalhos do cipeiro, 
pois a estrutura da empresa não favorece a independência de atuação da 
CIPA. Participou da greve que teve como conquista histórica para a 
categoria a gratificação de 30% de Adicional de Atividade de Distribuição 
e Coleta (AADC) – entrega externa – para todos os carteiros, bem como 
a extensão deste benefício para as empregadas gestantes em período de 

Trabalhadores dos Correios perdem a saúde até como reféns
João de Deus Lima de Oliveira

licença maternidade, quando não podem executar as atividades externas. 
Participou, também, da luta que garantiu a manutenção do plano de saúde 
para os aposentados, conquistados em Acordo Coletivo de Trabalho. João 
de Deus assinala que os trabalhadores dos Correios, especificamente os 
carteiros, têm um elevado grau de doenças do trabalho. Francisco Drumond 
Marcondes, médico do trabalho, organizou o livro Saúde e Trabalho nos 
Correios, com a participação do SINTECT/SP, publicado em 20/06/2014. 
No livro são apontados os cinco maiores riscos para a saúde do trabalhador: 
exposição solar; assalto; trabalho repetitivo; assédio moral; e ameaças com 
arbitrariedades. Baseado nessa realidade, a bandeira de luta da categoria, 
com iniciativa do Sindicato de São Paulo, é conquistar aposentadoria 
especial para carteiro e OTT (Operador de Triagem e Transbordo), limitar 
a percorrida de sete km. para carteiros com entrega matutina e implementar 
segurança nas agências de captação de receitas. Essas propostas estão no 
Projeto de Lei apresentado pelo Deputado Federal Protógenes de Queiroz 
do PC do B/SP, ainda parado. João de Deus considera que a dificuldade 
para o encaminhamento do projeto é um sinal de que não existem 
parlamentares que representem os trabalhadores dos Correios. Para João, 
no Fórum Intersindical a participação dos trabalhadores dos Correios abre 
um leque para massificar as ações de vigilância das péssimas condições 
de trabalho a que os trabalhadores estão submetidos, bem como gerar 
iniciativas que possam implementar políticas públicas voltadas para o 
combate aos assaltos nas agências e aos carteiros a pé e motorizados. 
Hoje, o convênio entre Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
Polícia Federal e Polícia Militar não contempla a necessidade da 
categoria, dado o grande número de trabalhadores afastados do trabalho 
por traumas psicológicos, ocasionados pelos assaltos, e até pelos casos de 
trabalhadores mantidos como reféns.

Reunião 23/10/2015 – Foto da Equipe

ROGATIVA DO TRABALHO AO TRABALHADOR 
[Texto preparado para uma das etapas estaduais da IV Conferência Nacional 

de Saúde do Trabalhador. Solicitação de anonimato pelo autor]

Confiaste-me a nobre tarefa de dignificar a vida
humana, mas, em mãos de gananciosos, me

transformei em instrumento de dor e injustiça;
Fui mundialmente reconhecido como ferramenta de

transformação social, mas, pela astúcia de uma
minoria, me transformei em perigoso estilete de

guerras e conflitos;
Fui apresentado como caminho e alternativa para a

feliz ressocialização de muitos, mas, a inútil
necessidade de acumulação do papel moeda, me fez
assistir o triste espetáculo da exploração do homem

pelo homem;
Diante de um contexto tão perverso,

o que fazer?



21

N
o

ve
m

b
ro

/2
0

15

Quem tem medo da Saúde do Trabalhador?

editoriAl

Para responder à pergunta: Quem tem medo da saúde do 
trabalhador, antes temos que perguntar: Como assim? Alguém ou 
alguma coisa pode ter medo da saúde do trabalhador? Claro que pode 
e claro que tem. Por várias razões. Para fazer saúde do trabalhador 
é preciso exercitar a indignação. E quantos têm a coragem de se 
indignar? Se indignar e também fazer alguma coisa para combater 
o motivo da indignação? São muitos os que têm medo da saúde do 
trabalhador quando o preço de se indignar ganha um valor econômico. 
Vamos começar pelos governos. Os governos têm medo da saúde do 
trabalhador, pois defendê-la é contrariar interesses econômicos. E como 
contrariar aqueles que lhes sustentam, que os elegem e os mantêm no 
poder? As empresas, em geral, essas então, morrem de medo da saúde 
do trabalhador. Para fazer saúde do trabalhador têm que mudar suas 
práticas gerenciais, têm que humanizar as suas relações de trabalho, 
têm que fazer investimentos, têm que preservar o emprego e respeitar 
aqueles que trabalham, têm que diminuir suas margens de ganância 
incontrolável. Têm que contrariar a sua própria natureza de acumulação 
de capital a qualquer custo e sem se importar com a vida e a dignidade 
das pessoas. As mesmas pessoas que possibilitam que tenham lucro. 
Morrem de medo. Os órgãos de Estado também morrem de medo da 
saúde do trabalhador. Abrigados na máquina do Estado, os tecnocratas 

não saem da sua zona de conforto só pela defesa de uma causa humana. 
As tecnocracias disputam espaços com outras tecnocracias, exacerbam 
o corporativismo, defendem o que acham que é o seu quinhão para 
fazer o suficiente e continuar a fazer o que acham suficiente. E de tudo 
o que é feito em matéria de saúde do trabalhador nada é suficiente. 
As tecnocracias estatais não se unem no esforço comum pela saúde 
do trabalhador porque têm medo dela. Os trabalhadores e seus 
representantes também têm medo da saúde do trabalhador, por razões 
distintas, mas têm. Saúde não é pauta do enfrentamento cotidiano, 
porque a ameaça do desemprego e do escárnio salarial brasileiro é 
maior que a luta pela saúde. É compreensível mas não são coisas que 
se excluem. A luta pela saúde e pela vida é soberana em relação às 
demais lutas. E os que pensam a saúde do trabalhador nos espaços 
de ensino e pesquisa têm medo? Têm. Porque se indignar não é uma 
forma “elegante” de fazer ciência. E ao ensinar, pesquisar e escrever 
sobre a saúde do trabalhador poderão ser tidos como panfletários e não 
científicos. Morrem de medo. Mesmo os técnicos que hoje estão na 
área de saúde do trabalhador têm medo, de se indispor, de correrem 
risco, de sofrerem represálias, de serem estigmatizados se empunharem 
a bandeira de luta da saúde do trabalhador. O medo é inimigo da 
coragem. E para fazer saúde do trabalhador é preciso ter coragem.

Informe – O Fórum Intersindical de 
Formação é uma iniciativa conjunta de 
várias instituições acadêmicas, sindicatos 
de trabalhadores e dos CEREST - Centros 
de Referência em Saúde do Trabalhador 
do SUS. Seu funcionamento tem como 
apoio logístico o Projeto Nacional de 
Formação de Vigilância em Saúde do 
Trabalhador - Visat -, em parceria com 
a Coordenação Geral de Saúde do 
Trabalhador do Ministério da Saúde 
- CGSAT - e financiamento do Fundo 
Nacional de Saúde. O Projeto de apoio 
conta com um Blog para a divulgação dos 
cursos de Visat, livre acesso de materiais 
bibliográficos utilizados nos cursos e um 
‘Conversando sobre Vigilância’. A partir 
de agora todas as atividades do Fórum 
Intersindical, inclusive todas as edições 
do Boletim, estarão disponíveis no Blog 
(imagem ao lado). Para acessar clique 
em www.multiplicadoresdevisat.com
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FIS - Como vê a saúde do trabalhador (ST) no Brasil hoje.
Lacaz - Entendo que, hoje, o campo Saúde do Trabalhador (ST) 

vive um verdadeiro impasse na medida em que seus “atores” principais: 
o Movimento Sindical; a Academia e o SUS estão numa encruzilhada, 
ou seja, impera a cooptação, o produtivismo e a privatização, numa 
conjuntura política e econômica hegemonizada por um governo federal 
dito de esquerda, mas que, de fato, é um grande entrave para o avanço 
das lutas sociais, devido ao  aumento do desemprego e à total paralisia do 
país. Em recente evento de comemoração dos 35 anos do Departamento 
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho 
(Diesat), em setembro  passado, a mesa foi composta por sindicalistas 
de diversas tendências políticas e o traço comum dos discursos foi o 
comodismo e a preocupação com a própria “imagem” da “sociedade do 
espetáculo”, expressa pelo grande número de fotógrafos que registraram 
a abertura do evento, segundo um dos sindicalistas mais críticos, “Depois 
para aparecer no jornal do Sindicato”. Por outro lado, dialeticamente, o 
fato do Diesat ter tido fôlego para comemorar seus 35 anos não deixa 
de ser um alento. Quanto à Academia está cada vez mais orientada pela 
lógica do produtivismo o que obriga a adotar-se a máxima “publicar ou 
perecer” e aí as pesquisas são cada vez mais imediatistas e com resultados 
pífios, ao que se soma o intenso ataque ao SUS patrocinado pela renúncia 
fiscal, a privatização através das OS e Oscips, agora agravada pela entrada 
do Capital internacional. Há necessidade de recuperar-se o espírito da 
Reforma Sanitária e de ser resgatada a história da construção do campo 
ST para arregimentar forças junto aos setores críticos e indignados da 
sociedade, dando consequência às jornadas de junho de 2013.  

FIS - O que os profissionais inseridos nos Centros de Referência 
da Renast poderiam fazer para dinamizar o seu papel no SUS?

Lacaz - Primeiramente, é preciso ter em mente os limites da ação 
dos Cerest numa conjuntura de recessão econômica e paralisia política. 
Por outro lado, aspectos pouco discutidos como a própria composição das 
equipes com médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho etc, deve ser 
revista, ou pelo menos prever a possibilidade de ser invocado o “conflito 
de interesses”, quando um médico de empresa também milita no Cerest. 
Entendo que a maior capacitação dos componentes das equipes dos 
Cerest é algo estratégico e aí, os cursos de Especialização em Saúde do 
Trabalhador jogam um papel central para aumentar a massa crítica de 
profissionais que neles atuam. 

Ao lado disso, é necessário discutir a implantação e implementação 
de uma verdadeira Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que supere os 
marcos da Saúde Ocupacional e da Medicina do Trabalho, o que se expressa 
pela triste constatação de que na IV Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador (CNST) houve uma involução até no discurso observado, em 
que o termo “agrotóxicos” foi substituído por “defensivos agrícolas”, por 
exemplo, ao que somou decisões e deliberações que foram objeto de debate 
quando da realização da II CNST, realizada há 23 anos atrás!

FIS - Como você vê a iniciativa de criação do Fórum 
Intersindical de Saúde-Trabalho-Direito?

Lacaz - Entendo que iniciativas como a do Fórum Intersindical de 
Saúde-Trabalho-Direito resgatam o espírito da Reforma Sanitária já acima 
referido, o que se evidencia também na constituição da Frente Nacional 
Contra a Privatização da Saúde. Propostas como estas poderão recompor 
o arco de alianças políticas para resgatar a res publica e a retomada da 
defesa de uma atuação que recupere os princípios da autonomia política do 
Movimento da ST em relação ao aparelho de Estado e que recoloque em 
cena as verdadeiras necessidades da população trabalhadora, recuperando 
no debate a proposta da Seguridade Social como o grande mote que deve 
nortear as Políticas Sociais no país, projeto este que ficou “esquecido” na 
pauta dos movimentos sociais.    

FIS - Quais os principais aspectos da ST que você identifica 
para compor uma agenda de lutas conjuntas da academia, da Renast 
e do movimento sindical?

Lacaz - Inicialmente, cabe recriar espaços de discussão como 
parece ser a preocupação do Fórum Intersindical, incorporando a análise 
das novas formas de acumulação de capital trazidas pela reestruturação 
produtiva e pela flexibilização do trabalho e suas repercussões para 
a saúde dos trabalhadores. Neste sentido, perceber que sob o capital 
rentista, a desindustrialização vivida atualmente pelo Brasil é uma grande 
ameaça ao seu futuro enquanto nação soberana, que pode voltar a ser 
um mero entreposto de commodities. Também é necessário retomar as 
análises de caráter intersetorial buscando maior articulação com as lutas 

entrevistA

Francisco Antonio de Castro Lacaz 

Doutor em Saúde Coletiva pela Unicamp e pós-doutor pela Universidade 
Autônoma de Barcelona. É professor da Escola Paulista de Medicina 
(EPM) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e um dos principais 
pensadores brasileiros em saúde do trabalhador.
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ambientalistas, de gênero, etnia, considerando ainda a exploração da 
força de trabalho imigrante, cada vez mais presente nos dias que correm. 
Especial atenção deve ser dada para o trabalho domiciliar e a possibilidade 
de colocá-lo como preocupação da atenção básica a partir desta mirada, 
ou seja, da categoria reprodução social e do resgate da operacionalização 
do conceito de classe social para estudos empíricos. Enfim, acredito que 
da crise é possível buscar o novo, a partir das análises do velho que não 
acabou para chegar no novo que ainda está por vir!

FIS - Que aspectos você considera centrais no mundo do 
trabalho em sua relação com a saúde?

Lacaz - Parece fundamental recuperar o papel de provedor de 
Políticas Sociais do Estado, questionando a função do Estado Mínimo, 
apenas como regulador do mercado, particularmente na área do Trabalho, 
da Saúde e da Previdência e Assistência Social, sustentáculos da 

Seguridade Social; percebendo que a realidade não é autoexplicativa, 
como pretende certo hiper-realismo acadêmico pós-moderno, segundo o 
qual muito pouco pode ser transformado já que o Capitalismo triunfou! 
As lutas sociais que pipocam nos mais variados confins do país, no 
Brasil profundo, está a indicar que a sociedade continua pulsando e que 
o dinamismo e a atualidade das lutas sociais pela Saúde no Trabalho são 
uma viva realidade que precisa ser reavaliada e reanalisada considerando 
a nova dinâmica do mundo do trabalho dado pela monopolização 
do capital; do rentismo; do trabalho chamado “imaterial”; das novas 
tecnologias poupadoras de trabalho vivo, o que, conforme apontava Marx 
é a grande contradição do modo de produção capitalista, o que não garante 
que seu fim está próximo. A ação política e ideológica não pode capitular 
mesmo quando se achava que sob governos ditos de esquerda a realidade 
havia mudado para os de baixo. Ou seja, a luta deve e precisa continuar!

Artigo

Gestão do SUS – um entrave para a Saúde do Trabalhador

O SUS foi concebido na Constituição Federal na forma solidária 
de levar saúde para todos, e apesar do SUS ter a responsabilidade sobre 
a saúde do trabalhador, com espanto observo o quanto está afastado de 
dar resolutividade ao adoecimento e morte no mundo do trabalho. Fica a 
pergunta: que saúde é essa da qual falamos e tanto desejamos? Uma doença 
transmissível compromete todo um bairro, uma região. Um reservatório 
de água contaminada afeta a todos que dela se utilizam. E uma morte no 
trabalho não revela que algo dentro desse local põe em risco todos que 
ali estão? Não digo isso em vão. Se a base legal do SUS reconhece a 
saúde do trabalhador, porque na gestão do SUS e nas normas, acordos e 
pactuações entre os governos federal, estaduais e municipais a coisa se dá 
de uma outra forma? Historicamente, a saúde do trabalhador vem sendo 
ocultada e esquecida. Os pactos existentes entre as esferas gestoras são 
todos publicados com objetivos, metas e indicadores a serem obedecidos 
em todo o território nacional. E o que vemos para a saúde do trabalhador 
é apenas que se notifique doenças relacionadas ao trabalho, acidentes e 
óbitos em 75% dos municípios. Não existem metas que proponham ação 
transformadora da dura realidade do mundo do trabalho. Não existem 
compromissos concretos. Sabemos que a informação é importante e 
imprescindível para planejar qualquer ação. Mas o que vemos na saúde do 
trabalhador é a busca da informação (notificação), sem estabelecer o que 
será feito com ela, o que a torna quase inútil. Digo inútil porque a única 
fonte de informação utilizada pela gestão não pode e não deve ser somente 
a informação fornecida pelas unidades de saúde, sem estabelecer metas, 
indicadores e resultados. Isso é fechar os olhos para o mundo. Os jornais 
estão cheios de notícias de acidentes, de mortes, de sangue. Andando pelas 
ruas vemos as condições de trabalho das pessoas e muitas vezes ouvimos 
suas queixas e sofrimentos. Podemos nos aproximar dos sindicatos e ter 
uma relação de parceria no enfrentamento da realidade. 

E é possível buscar outras informações nos serviços, 
nos prontuários, nas declarações de óbito. Mas, só saber que 
existe não resolve o problema, é preciso atitude diante do que 
se sabe. E é possível fazer... A gestão pode fazer! E quando ela 
quer faz. Ela busca os casos de dengue, AIDS, tuberculose, por 
exemplo, querendo saber quantos adoeceram e morreram. Mapeia 
e investiga a mortalidade materna. Mobiliza as unidades de saúde, 
cobra resultados e ameaça diminuir o repasse financeiro no caso 
dos resultados não serem alcançados. Isso é louvável e o SUS 
tem conseguido progressos em muitas áreas. Mas por que não 
acontece o mesmo com a saúde do trabalhador? Por que o gestor 
do SUS não busca, investiga, mapeia e cobra ações que melhorem 
a saúde do trabalhador? 

É sabido que muitos Cerest se esforçam para cumprir a meta 
exigida pela gestão de gerar informações. Mas o que será feito com 
as notificações existentes? Serão transformadas somente em gráficos? 
Entendemos a força do capital econômico e financeiro nas ações do 
Estado. Contudo, o mesmo Estado não pode esquecer que são os 
trabalhadores que alimentam com a energia de seus corpos e mentes 
a própria economia. Por isso, é preciso que a gestão do SUS não seja 
um entrave para a saúde do trabalhador, que se levante e enfrente 
os desafios. E que responda porque o combate ao adoecimento e 
morte no trabalho não é ainda uma prioridade. Que responda com a 
investigação das informações, realizando vigilâncias em parceria com 
outras instâncias do Estado. E que responda informando e capacitando 
profissionais para que se faça mais. Finalmente, que responda aonde 
quer chegar. Até o momento, a gestão do SUS tem demonstrado que 
não sabe aonde (ou não quer) chegar. E isso se reflete em todo o 
sistema de saúde e o pior de tudo, na vida de todos os trabalhadores.

Luciene Aguiar
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Coragem e determinação são as marcas de Edna Maria 
do Sacramento, telefonista de profissão, sindicalista por 
convicção, liderança comunitária por compromisso com 
as boas causas. Uma batalhadora que transformou sua 
luta pessoal em conquista para toda uma categoria. Foi 
graças a sua perseverança que o Rio de Janeiro foi um dos 
primeiros estados a reconhecer as Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER) como doença relacionada ao trabalho. 
Incansável, ela permanece atuante em defesa da melhoria 
das condições no ambiente de trabalho. Edna é hoje 
uma referência nacional na luta pela saúde e segurança 
do trabalhador. Por tudo isso, é com muita honra que 
concedemos a EDNA MARIA DO SACRAMENTO a 
presente MOÇÃO DE APLAUSO E LOUVOR, certos 
de que esta é uma justíssima homenagem a esta brava 
mulher! Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 30 de março de 
2006. DEPUTADO GILBERTO PALMARES

Não fui apenas uma voz  - Dor Luta Conquista

Nova doença das telefonistas da TELERJ, no setor de auxílio à 
lista (102). Em 1980 começaram a entrar novas tecnologias, os terminais 
de vídeo e com eles também as novas doenças, as lesões por esforços 
repetitivos (tendinites, tenossinovites...). 

Foi quando as telefonistas começaram a reclamar de “pulso 
aberto”, por ignorarem o que acontecia. Em 1988, Edna entrou para a 
CIPA pensando que poderia ter respostas para entender o que estava 
levando as telefonistas a serem afastadas com fortes dores e inchaço 
nas mãos. Em 1990, Edna entrou para o sindicato como diretora de 
base e, por ironia, também ficou doente. “Comecei a via-crúcis para 
provar que a dor sentida e suas sequelas eram originadas pelas formas e 
condições do trabalho. O tempo que fiquei licenciada usei para entender 
e organizar essa luta e também fiz curso de Técnico em Segurança no 
Trabalho.” Foram vários atos na porta da empresa. No dia em que Edna 
e companheiras protestavam contra a escolha da telefonista do ano e por 
melhores condições de trabalho e saúde, o então presidente da TELERJ 
Eduardo Cunha deu 30 dias de suspensão para as 5 telefonistas que 
apareceram na foto do jornal do sindicato. A pedido do SINTTEL, a 
Deputada Cidinha Campos, negociou a retirada da punição. A partir daí, 
Edna procurou o Sindicato dos Médicos, sob a liderança do Luiz Tenório, 
e o Sindicato dos Bancários com Almir Aguiar e a diretora de saúde 
Adriana, em quem o SINTTEL encontrou apoio e grandes parceiros. 
A luta apenas começava. Edna representou o sindicato no DIESAT, no 
INST da CUT, no CONSEST e na CIST. Participou com os sindicatos 
dos radialistas e jornalistas na Câmara Técnica de Comunicação do 
CONSEST. Em parceria com a Fundacentro, a UERJ e os sindicatos 
dos bancários e processamento de dados produziram cartilha sobre LER/
DORT. Edna participou do mandato dos Deputados Carlos Minc e Lúcia 
Souto na Comissão Intersindical e Acadêmica que elaborou o projeto de 
lei sancionado por Marcelo Alencar. 

Foram vários atos de “Cumpra-se” na porta da empresa, 
seminários, conferências de saúde. Em 23 de abril de 1993, audiência 
pública com a TELERJ, Embratel, INSS e SINTTEL buscava dar 

perfil sindicAl

Edna Maria do Sacramento - SINTELL

respaldo à luta para que as telefonistas fossem amparadas pela NR 17, 
que era específica para os trabalhadores de processamento de dados. 
Apesar do Presidente da TELERJ dizer na grande imprensa que a 
doença era ocasional e não ocupacional, foram obtidas algumas vitórias 
como a pausa de dez minutos a cada 50 trabalhados e reconhecimento 
pelo INSS como doença do trabalho. Com base na lei estadual, o 
Programa de Saúde do Trabalhador, da SES/RJ, exigiu o cumprimento 
da NR17 e o setor foi transferido para a Bahia. Com as privatizações, 
as telefonistas foram extintas surgindo os operadores de telemarketing. 
Edna hoje é Diretora de Saúde e Condições de Trabalho do SINTTEL-
RIO - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações 
do Rio de Janeiro. Em 2006, Edna recebeu Moção de Aplauso e Louvor 
da Assembleia Legislativa/RJ.

Operários (1931)
Exposição em 

Moscou
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Informação em Saúde do Trabalhador – para que serve se 
não for para mudar a realidade?

editoriAl

Todos os anos são milhões de acidentes de trabalho. Doenças do 
trabalho nem sabemos exatamente quantas são. Mortes e incapacidades 
permanentes são dezenas de milhares. Em 2013, a Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS), realizada em conjunto com o IBGE, revelou uma 
realidade aterradora. Se o número de acidentes dos trabalhadores com 
carteira assinada já era assustador (mais de 700 mil por ano), a PNS 
revelou que quase 5 milhões de pessoas haviam se acidentado no 
trabalho, uma ou mais vezes, nos 12 meses anteriores à pesquisa. Isso 
sem contar os acidentes de trânsito que, como sabemos, são na maioria 
das vezes acidentes de trabalho. Não existe nenhum problema de saúde 
no planeta que chegue perto desses números inacreditáveis. No entanto, 
a preocupação do SUS continua sendo apenas notificar. Muitos dos 210 
Cerest (Centros de Referência em Saúde do Trabalhador) brasileiros têm 
como sua principal atividade a notificação de acidentes. É claro que é 
importante notificar e aprimorar a informação. Mas só notificar? De que 
adianta isso? É preciso que se crie um exército de indignados com essa 
situação e que todos aqueles que têm alguma responsabilidade na saúde 
pública brasileira vá para a rua para conter esse flagelo. Não adianta mais 
ficar gerando informações sem que elas possam provocar alguma reação 
do Estado brasileiro. A Vigilância em Saúde do Trabalhador, hoje, é uma 

política de Estado estratégica que deve ser rapidamente implementada, 
aprimorada e executada. Uma capacitação maciça de técnicos, fiscais 
e trabalhadores é uma estratégia que deve ser adotada urgentemente, 
para conter esse quadro dramático. Além disso, são muitas as medidas 
que devem ser tomadas. Assinalamos algumas: investigar as mortes no 
trabalho com a criação de comitês de investigação de óbitos em todos 
os estados brasileiros; rastrear e constituir grupos-tarefa para intervir 
nos setores produtivos que mais causam acidentes e doenças; estimular 
os movimentos sociais a pressionarem os parlamentos e os judiciários 
locais para que tomem posição sobre o problema; exigir das autoridades 
do executivo da saúde que assumam uma postura ética e de obediência 
à Constituição Federal/88; municiar a imprensa e as mídias em geral 
permanentemente com notícias sobre esse descalabro; envolver os 
aparelhos públicos de formação e educação nessa guerra. Sim, porque, a 
rigor, estamos no meio de uma guerra. Quando os próprios capitalistas da 
Revolução Industrial viram que o trabalho estava levando a vaca para o 
brejo, eles mesmos tomaram uma atitude e inventaram leis de “proteção à 
saúde”. E agora, vamos ficar esperando que os novos capitalistas, os que 
ainda estão soltos, tomem uma atitude? É hora de fazer muito mais do que 
apenas alguma coisa. É hora de fazer o máximo possível

Em 17/12/2015, na Escola de Saúde Pública do Estado do Mato Grosso, 
como atividade de formação dos multiplicadores de Vigilância, ocorreu a 
primeira reunião para formação do Fórum, com a participação de diversos 
sindicatos de trabalhadores, representantes da academia, dos Cerest e da 
gestão local/regional do SUS. Na ocasião, também ocorreu o I Seminário de 
Vigilância em Saúde do Trabalhador e de Participação do Controle Social 
nos Processos de Trabalho da Construção Civil e Pesada em MT.

informes

O Fórum pelo Brasil

Em 04/12/2015, em João Pessoa, ocorreu o Seminário dos 
Multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador e a proposta 
de criação do Fórum no Estado da Paraíba, articulado pelos Cerest 
Estadual e Regional de João Pessoa e pelo FórumRJ. 

A iniciativa de criação do Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito de formação para a ação em saúde do trabalhador chegou nos Estados da 
Paraíba e do Mato Grosso em dezembro de 2015.
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entrevistA

Gláucia Ieno e Tereza Mitsunaga

Duas médicas, duas amigas, duas mulheres obstinadas pela justiça social, 
duas guerreiras na defesa da saúde do trabalhador na Paraíba e no Brasil.

Gláucia Luna Ieno é médica, formada na UFPB, em 1976, especialista em 
Medicina Preventiva e Social (Fiocruz/UFPB), em Planejamento em Saúde 
(Fiocruz) e mestre em Ciências Sociais ((UFPB).

Tereza Mitsunaga Kulesza é médica, formada na USP, em 1972, especialista 
em Saúde do Trabalhador (Cesteh/ENSP/Fiocruz) e mestre em  Ciências 
Sociais (UFPB). 

Gláucia, ainda na década de 1970, começa a trabalhar com 
o sindicalismo rural na região de Caaporã, litoral sul da Paraíba, 
onde ocorreram os primeiros conflitos de terra após 1964. “...a 
gente participou de um grupo articulado por Dom José Maria Pires 
para dar assistência a algumas áreas da Arquidiocese da Paraíba e, 
nesse trabalho, tinha gente do desenvolvimento social, da saúde, de 
assistência técnica aos trabalhadores”. A partir do roçado comunitário, 
pensava-se em fazer uma devolução das terras arrendadas da Diocese, 
por processo participativo, aos trabalhadores. Numa região de muita 
pobreza e alta mortalidade infantil, a questão da saúde ganhou força. 
Os técnicos começaram a se articular com o grupo que queria derrubar 
os pelegos dos sindicatos rurais e a luta começou junto aos sindicatos 
de Caaporã e Pitimbu. Já com a efervescência das reformas sociais que 
o fim da ditadura militar prenunciava, os sindicatos propõem novos 
olhares para o modelo econômico e a questão da saúde. Propostas 
que prenunciavam o SUS, como as Ações Integradas de Saúde, a 
municipalização e o controle social começam a ser debatidas. Gláucia 
assinala que já então aparecia a questão da saúde do trabalhador (ST): 
“...a gente começa a discutir com os trabalhadores a questão do direito à 
saúde, a saúde no município e aí a gente cria um grupo de trabalhadores 
que começa a ver seus próprios problemas”. Na época, Gláucia se 
aproxima de Tereza que trabalhava na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPb) com o GESTAR (Grupo de Estudo Saúde e Trabalho Rural). 
Lá estavam: Anna Rita Pederneiras, Elizabeth Moreira, Ivan Targino, 
Ivo Brito, Maria Aparecida Silva, Fátima Lucena, Maria Helena 
Barros de Oliveira (hoje chefe do DIHS) e outros. Diz Gláucia: “A 
gente começou a trabalhar especificamente o processo de trabalho da 
cana de açúcar vendo todas as etapas do processo, os adoecimentos e 
trabalhando a implantação dos serviços municipais para o atendimento 
dos trabalhadores. O desdobramento disso foi um diagnóstico de saúde, 
bem técnico, pois não havia dados em nenhum dos municípios.” 

Tereza havia se formado em medicina pela USP (Universidade de 
São Paulo), em 1972, e sua especialização em pediatria não a impediu de, 
logo cedo, iniciar na ST. Seu contato com Francisco Lacaz, Herval Pina 
Ribeiro e Marcília Medrado foi determinante para seu percurso. “Marcília 
estava fazendo um trabalho em Cubatão e, como eu era pediatra, ela me 
convidou para estudar a mortalidade perinatal articulada ao mundo do 
trabalho, relacionar a saúde da criança com essa questão e com a poluição.” 
Tereza continua: “Trabalhando com Marcília, logo Herval me convidou 
para ir para o sindicato dos médicos que estava sendo chamado pelos 

trabalhadores ceramistas de Jundiaí, pois muitos sindicalizados tinham 
silicose. Lacaz também chegou e começou a trabalhar pela construção do 
Diesat (Departamento Intersindical de Estudos de Saúde e dos Ambientes 
de Trabalho).”

Na época, o Dr. Joaquim Junqueira, da ABPA, opinava sobre a 
criação de um órgão vinculado aos trabalhadores para estudar a questão dos 
ceramistas e de outras categorias, uma vez que não se podia contar com a 
FUNDACENTRO. Com a criação do Diesat, em 1980, órgão intersindical 
vinculado aos trabalhadores, Tereza participou do levantamento de 
informações que depois foram utilizadas no livro “De que adoecem e 
morrem os trabalhadores”, de 1985, organizado por Herval e Lacaz e, até 
hoje, considerado um clássico da ST. Na época de construção do Diesat, 
Tereza participou de eventos com ceramistas de Jundiaí, metalúrgicos de 
Santos, de São Paulo e de Osasco (destaque para o sindicalista Carlos 
Aparício Clemente). Mesmo já inserida na ST, Tereza continuava como 
pediatra. Mas no convívio com a medicina social, inclusive como aluna 
de Cecília Donnangelo, Tereza via a pediatria com o olhar da ST: “Os 
melhores estudos sobre desnutrição no Brasil são aqueles em que você 
estuda a família, a saúde da criança e a inserção do chefe de família no 
mundo do trabalho.” Já na UFPb, inserida no grupo da saúde pública, 
Tereza começa a estudar, na linha da Medicina Social Latino-Americana 
(com destaque para Asa Cristina Laurel e Jaime Breilh), como a saúde da 
criança e a saúde da família estavam relacionadas à questão do trabalho. 
A pesquisa rural, junto com os sindicatos, aproxima definitivamente 
Tereza de Gláucia. Uma pergunta da pesquisa era ‘como os canavieiros 
vão negociar em seu dissídio o ritmo da sua produção?’ Gláucia observa 
o que eles ‘descobriram’: “...os ‘gatos’, os administradores, os feitores 
roubavam no tamanho da vara, roubavam no peso da cana que os 
trabalhadores rurais cortavam...”. Essa realidade, até hoje, pouco mudou.

E a maior descoberta foi que os primeiros que morriam eram 
as crianças, os filhos dos trabalhadores que eram roubados ali no seu 
trabalho e dos que ficavam desempregados na entressafra. “Você não tem 
desnutridos de 3º grau em filhos de pequeno produtor”, diz Tereza. Ficava 
evidente que os técnicos da saúde, para melhorarem as condições de saúde 
dos trabalhadores e de suas crianças, deveriam estreitar profundamente a 
sua relação com a luta sindical.
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A omissão do Estado e dos governos da região deixava claro que 
os profissionais de saúde deviam assumir junto com os trabalhadores 
e os sindicatos aquela luta. Gláucia e Tereza lembram que após 1986, 
ambas na Universidade, levaram para a região de Caaporã a extensão 
universitária: o Estágio Rural, integrado ao currículo dos cursos da 
área de saúde e a Residência em Medicina Preventiva e Social, de 
caráter multiprofissional. Na região, pouco a pouco, implantava-se a 
municipalização dos serviços e foram capacitados os agentes de saúde, 
numa época em que ainda não havia a legislação do Programa dos 
Agentes e o da Saúde da Família. O primeiro serviço de ST municipal na 
Paraíba teve em Gláucia e Tereza suas mentoras... “...uma das agentes de 
saúde depois fez a primeira especialização em ST lá na Universidade... 
nesse processo a gente reorganizou o Centro de Saúde... o sindicato que 
tinha sido capacitado auxiliava no trabalho materno-infantil... era tudo 
integrado ...atendimento, entrevistas, visita a campo para ver o processo 
de trabalho, tudo fazia parte de um processo único que ia sendo discutido 
dentro do sindicato e, no momento dos dissídios coletivos dos canavieiros, 
todos aqueles elementos que a gente levantava sobre saúde e trabalho eles 
se apropriavam para fazer as negociações.”

A Engenharia de Produção da Universidade também participava. 
O retrospecto desses tempos deixa Gláucia à vontade para falar sobre um 
percurso que coloca a trajetória acadêmica como subordinada ao olhar 
sobre a realidade: “A gente trabalhou à luz da epidemiologia social ... 
lendo coisas que chegavam às vezes por baixo do pano naquela época 
dura... lia os trabalhos do Sergio Arouca, ainda em Campinas, de Marília 
Bernardes Marques... a gente ia se virando porque era a questão da luta 
contra a ditadura, da luta por condições de vida e o compromisso com a 
transformação. Então, a gente misturava era tudo. Eu não sabia de nada 
praticamente. Politicamente a minha formação se deu no processo de 
conhecer a realidade brasileira e aí você vai tomando posição e afirmando 
seus princípios. Quando precisa a gente lê os textos acadêmicos para fazer 
um bom trabalho. O processo comigo foi assim, eu só estudo motivada 
pelo que a realidade me inspira.” 

Tereza vai pelo mesmo caminho: “...na pediatria, em contato com 
o pessoal da saúde pública, começo a pensar que não tinha informação 
sobre trabalho rural... na Universidade a gente começa a ver com quem 
pode contar... junta um grupo interdisciplinar e começa a pensar como é 
estudar a questão do trabalho e saúde não pegando só o trabalhador mas 
também a família. Quem são esses trabalhadores? P’ra isso você tem que 
estudar história, geografia, economia...ter uma teoria sobre isso... Então 
fizemos quase dois anos de aulas com Ivan Targino na economia, Vicente 
Faleiros nas políticas sociais... muita leitura para entender a questão da 
produção e o processo de reprodução social.” Antes da 8ª Conferência 
Nacional de Saúde (8ª CNS), realizada em 1986, havia um Grupo de 
Estudos de Saúde do Trabalhador Rural (Gestar), da Universidade 
com os sindicatos rurais. Neste grupo, junto com a Fetag (Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura), foi articulada a representação dos 
trabalhadores na 8ª CNS. Depois de várias reuniões, foram retiradas as 
propostas, baseadas no 4º Congresso Nacional da Contag (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), para serem levadas à 8ª CNS 
pelos delegados. Como nenhum dos sindicalistas quis ir à 8ª CNS, Gláucia 
e Maria Helena Barros de Oliveira foram escolhidas para representá-los.

   “Lá foi lindíssimo porque chegaram trabalhadores rurais de 
todo o Brasil e a gente conseguia, no meio daquela loucura das votações, 
das discussões, quase toda noite naquele hotel chique onde o pessoal 
estava, reunir para ir avaliando as coisas e se posicionando em relação às 
votações. E foi assim um movimento muito interessante. Isso deu muita 
força p’ra gente na volta, para continuar nessa linha e ir afunilando na 
relação trabalho e saúde.”

A partir do trabalho rural, começam a olhar outros setores - 
construção civil, têxtil, calçados. Chamam a Previdência Social, Trabalho 
e criam um Fórum. Diz Tereza: “...começamos a organizar com o dinheiro 
que a gente tinha, que na verdade era do bolso dos técnicos, porque as 
instituições não colaboravam com nada.” O Fórum era aberto e, para 
evitar conflito, cada reunião era num lugar diferente – sindicato, CUT, 
universidade, DRT, Previdência. Eram eventos de 150/200/300 pessoas. 
Depois veio o Ministério da Saúde e sempre havia pessoas vindas de fora, 
com o objetivo de construir a ST na Paraíba. Os trabalhadores definiam 
o tema que queriam discutir no Fórum. Foram várias temáticas, inclusive 
trazendo figuras como Antonio Rebouças, advogado do Diesat.

“Rebouças não só veio para o Fórum como a gente também 
concluiu que tinha que trabalhar com a Faculdade de Direito. Ele vai 
lá comigo e a gente consegue que lá dentro seja criado um atendimento 
aos trabalhadores.” Gláucia e Tereza também organizaram o CERESAT 
(Centro de Referência de Saúde do Trabalhador) no Núcleo de Estudos 
em Saúde Coletiva e o PROSAT (Programa de Saúde do Trabalhador) no 
Hospital Universitário/UFPb, referências demandadas pelos trabalhadores 
do Fórum. Em 1995, com Emília Moreira, produzem o relatório “Os 
Caras-Pintadas de Suor e de Fuligem da Cana”, sobre trabalho infanto-
juvenil na cana de açúcar. Fazem capacitações curtas, de 20/30h e quando 
criaram a especialização em ST foi uma espécie de coroamento. “A gente 
que atendia o trabalhador parecia que já conhecia a fábrica sem nunca ter 
entrado lá. Com a descrição deles, a gente desenhava o layout, conhecia 
o processo de trabalho e mentalizava como se a gente estivesse lá com 
eles. Era interessantíssimo. E aí a gente viu o que estava acontecendo 
no setor têxtil, calçadista, telefonia, comércio, hotel, gás.” Certa ocasião 
começou a chegar no ambulatório um grande número de trabalhadores 
da Brasil Gás. O gás chegava no Porto de Cabedelo e lá era engarrafado. 
Não tinha nada mecanizado. Todo mundo tinha hérnia de disco. Todos 
com dores. Com a articulação intersetorial, Gláucia e Tereza, junto 
com os trabalhadores, faziam com que o município assumisse os casos. 
Assinalam que é o próprio trabalhador quem estrutura o seu atendimento 
no município, e é ele que é estruturante da própria rede de ST. Foi 
interessantíssimo porque um serviço de referência da universidade se 
articula com o município e estimula o município a organizar sua rede para 
atender os trabalhadores. Reiteram a necessidade de descentralização do 
serviço de ST, com ênfase na atenção básica e não pelo Cerest. “É o que 
a gente sempre defendeu. Porque no fim, o Cerest se desvincula da rede 
e fica burocratizado, não tem contato real com as demandas da saúde do 
trabalhador, se não estiver fazendo vigilância, se não for alimentado pela 
vigilância. Porque organizar dados e não demandar para o planejamento 
local não vai adiantar nada nunca! Os Cerest devem ir no seu território e 
olhar. Quais são os processos produtivos, quais são as necessidades dos 
trabalhadores” 
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Rotineiramente, as expressões “questão da saúde 
dos trabalhadores” e “campo da Saúde do Trabalhador” 
são utilizadas como equivalentes. Gostaríamos de destacar 
que “questão” e “campo” possuem uma íntima relação, mas 
não têm absoluta identidade. A “questão” diz respeito ao 
conjunto de problemas e processos que repercutem na saúde 
dos trabalhadores, apresentando caráter 
eminentemente social/coletivo, embora 
possua uma importante faceta biopsíquica/
individual. São problemas e processos 
enraizados na forma de trabalho que se 
estabeleceu a partir da consolidação do modo de produção 
capitalista; uma forma de trabalho que, contraditoriamente, 
produz riqueza material em proporções nunca antes vistas, ao 
mesmo tempo em que degrada os trabalhadores, que produzem 
diretamente esta riqueza, também em patamares nunca antes 
vistos. Por esta natureza social (contraditória), a “questão” 
demanda respostas permeadas por interesses diversos. Ao 
longo da história têm prevalecido as respostas dadas pela 
Saúde Ocupacional (com raízes na Medicina do Trabalho), 
cuja origem parte das necessidades dos 
próprios capitalistas, com o objetivo de 
tornar a ocupação minimamente saudável, 
possibilitando que a força de trabalho seja, 
efetivamente, produtiva. Nesse contexto, a 
saúde dos trabalhadores deve ser garantida 
apenas para assegurar a reprodução do capital. O “campo da 
Saúde do Trabalhador”, por sua vez, surge, a partir das lutas 
dos próprios trabalhadores, ao se organizarem para enfrentar a 
“questão”, com destaque para o movimento operário italiano, 
nos anos 1960/70. Diferencia-se da Saúde Ocupacional, em 
especial, por questionar a delegação da saúde dos trabalhadores 
ao patronato, representado por profissionais de saúde a seu 
serviço. Reúne um coletivo de sujeitos (profissionais de saúde, 
trabalhadores, militantes em geral) que constatam e denunciam 
o caráter degradante do modo de produção capitalista para 
com a saúde dos trabalhadores, colocando, 
portanto, a necessidade de questioná-
lo, juntamente com sua concepção de 
saúde como mero fator de produtividade. 
Coloca-se, desta forma, a necessidade da 
construção de um modelo de intervenção 
que seja para (e dos) trabalhadores! Com efeito, a “questão” 
antecede e demanda o surgimento do “campo”, não podendo, 
desta maneira, ser compreendida como algo restrito ao 

Saúde dos Trabalhadores: 
uma questão para além de um campo 

de estudo/intervenção
Diego de Oliveira Souza

mesmo. O “campo” representa uma arena de sujeitos que 
se debruçam sobre a “questão”, tomando-a como objeto de 
estudo/intervenção. Obviamente, ao fazerem isto, interferem 
na dinâmica da mesma, mas, ainda que exista uma relação de 
determinação recíproca, a “questão” extrapola os limites do 
“campo”, podendo e devendo ser objeto de estudo/intervenção de 

outros campos, em diferentes perspectivas. 
Entre os campos necessários para analisar, 
refletir e enfrentar o que está envolvido 
na “questão”, destacamos a filosofia, a 
economia política, o direito e o conjunto das 

ciências sociais e humanas. Diante disso, a “questão” não é uma 
“invenção” de nenhum campo, ao contrário, ela é produzida em 
meio às relações sociais de produção, demandando respostas 
calcadas em diferentes propostas, nos diversos campos. 
Portanto, enfatizamos a necessidade de o “campo da Saúde 
do Trabalhador” não tomar a “questão” como uma criação 
própria, como um objeto de intervenção exclusivamente seu, 
mas, ao contrário, estudar e intervir sobre a “questão” a partir 
dos trabalhadores, contra a exploração que sofrem. Este deve 

ser o horizonte do “campo”, uma vez que 
a saúde dos trabalhadores, para além de 
um campo de estudo/intervenção, deve ser 
compreendida como uma questão de (luta 
de) classe.

Como toda luta, o enfrentamento 
da “questão” pressupõe movimento. Precisamos nos mover, 
conjugar esforços de todos os preocupados com a “questão”, 
na perspectiva pró-trabalhadores, na construção de estratégias 
que possibilitem, sem negar o aqui e agora, vislumbrar uma 
perspectiva futura mais ampla. Isto inclui os que estão dentro 
e os que estão fora do “campo”, inclui, sobretudo, os próprios 
trabalhadores, enquanto protagonistas. É preciso que este 
sujeito coletivo problematize a “questão” a partir das variadas 
realidades particulares, mas fazendo de cada processo particular 
algo compreensível à luz da luta geral contra o capital. Esse 

processo de luta pressupõe ocupar os 
espaços formais, como os historicamente 
reivindicados pelo “campo”, entre os quais 
se destaca a saga pela implementação de 
uma política nacional de saúde para os 
trabalhadores, mas sobretudo criar novos 

espaços, que não façam parte do jogo burguês, com suas cartas 
marcadas, abrindo a possibilidade, desta forma, de enfrentar o 
capital, portanto, a “questão”, pela raiz. 

Artigo

Ao longo da história têm prevalecido as 
respostas dadas pela Saúde Ocupacional (com 
raízes na Medicina do Trabalho), cuja origem 
parte das necessidades dos próprios capitalistas

Entre os campos necessários para analisar, 
refletir e enfrentar o que está envolvido na 
“questão”, destacamos a filosofia, a economia 
política, o direito e o conjunto das ciências 
sociais e humanas.

Como toda luta, o enfrentamento da 
“questão” pressupõe movimento. Pre-
cisamos nos mover, conjugar esforços 
de todos os preocupados com a “ques-
tão”, na perspectiva pró-trabalhadores
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Saúde do Trabalhador está acima das tendências 
político-partidárias do sindicalismo

editoriAl

É natural e salutar, no âmbito da democracia brasileira, 
as tendências político-partidárias assumidas pelos sindicatos de 
trabalhadores. Elas refletem as escolhas políticas da sociedade 
no espectro de forças em disputa e vinculação sindical, enquanto 
instituição, com os partidos políticos na arena dos embates. 
Divergências ideológicas fazem parte das escolhas, mas o que 
ressalta nas disputas eleitorais sindicais são, principalmente, 
as articulações que se fazem na arena partidária para melhor 
representarem os trabalhadores das bases. Dessa forma, os partidos 
políticos buscam as organizações sindicais para reforçarem suas 
possibilidades de representação parlamentar e, por sua vez, os 
sindicatos se aliam aos partidos para melhor se desincumbirem de 
sua missão. E qual a sua missão? Desde sempre, desde o primeiro 
sindicato de trabalhadores da forma como hoje entendemos 
o sindicalismo, criado na Inglaterra, em 1825, a missão era 
representar os trabalhadores na sua luta sempre desigual contra o 
capital e o poder econômico. Não se pode dizer que as tendências 
político-partidárias, pouco a pouco assumidas pelos sindicatos 
ainda no decorrer do século XIX, deixaram de unir o sindicalismo 
na luta contra a exploração pelo capital. Divergências ficavam por 
conta do tempo, das estratégias e do alcance da luta. Somente com 
a ‘pacificação’ da luta contra o capital, proposta pelo Papa Leão 
XIII em 1890, com a Encíclica Rerum Novarum, conclamando à 

criação dos sindicatos católicos (depois chamados de amarelos) é 
que houve uma mudança mais radical das posições sindicais na 
luta contra o capital. Mas, mesmo assim, a missão sindical não 
deixou de continuar a defender os interesses dos trabalhadores! 

É claro que, muitas vezes, em nome da defesa dos 
trabalhadores, os sindicatos, por motivações diversas, acabam 
defendendo também os interesses do capital. Mas a missão não 
deixa de ser a mesma. O que deixa de existir é o cumprimento 
da missão por alguns dirigentes sindicais. O que decorre daí é a 
luta na própria base sindical para manter ou mudar o status quo. 
Com essas características sabemos que nestes quase duzentos 
anos de sindicalismo, o capital continua vencendo o conflito 
com o trabalho, mas não podemos desconhecer as grandes e 
inúmeras vitórias do sindicalismo na sua história tantas vezes 
sangrenta: jornada de trabalho, folga semanal, hora extra, férias, 
aposentadoria, enfim, direitos trabalhistas e previdenciários. 
Mas tem uma coisa que o sindicalismo, de qualquer tendência 
político-partidária, perdeu, está perdendo e perderá se não se 
unir, sobrepujando as diferenças: a saúde do trabalhador. Daí, 
divergências político-partidárias nas diretorias sindicais e 
junto às bases serem inadmissíveis quando o tema é saúde do 
trabalhador. Adoecer e morrer no trabalho está acima dessas 
escolhas. Lutar contra isso é a única escolha! 

até quase estourar. Todas essas marcas, esses inchaços, essas feridas,
que seus olhos redondos olham hipnotizados, são golpes muito duros,
duríssimos golpes. São marcas de botas na cara que causam muita
dor para esconder de você, meu guri. São marcas de muito suplício
para serem apagadas. E é bom que você saiba que seu velho ficou
calado e gritou como um louco que é a melhor forma de calar. Que
seu pai esqueceu todos os números de telefone (por isso eu não posso
ajudá-lo nos exercícios de matemática). Que seu velho esqueceu os
nomes de todas as ruas e todas as cores de todos os olhos e os cabelos
e as cicatrizes e em que esquina em que bar em que ponto em que
casa. Porque lembrar de sua carinha me ajudava a esquecer e calar.
Uma coisa é morrer de dor, outra coisa é morrer de vergonha. (...)
Nem sempre a gente tem o direito de fazer o que quer,
mas a gente sempre tem o direito de não fazer o que não quer. Chora,
meu guri, porque é mentira que homens não choram. Aqui choramos
todos, gritamos, esperneamos, desesperamos, amaldiçoamos, porque
é melhor chorar do que trair. É melhor chorar do que trair a si
mesmo. Chore, meu filho, mas não esqueça. 

Homem preso que olha seu filho
Mario Benedetti (Tradução livre - Luiz Carlos Fadel)

Quando eu era como você, os antigos me ensinaram e também as
professoras bondosas e míopes que liberdade ou morte era uma

extravagância, num país onde os presidentes andavam sem lacaios.
Sem capangas. Que a pátria ou a sepultura era outro exagero porque

a pátria funcionava bem nos campos de futebol e nos campos
agrícolas. Realmente, meu guri, os pobres, não ouviam a buzina em
seus ouvidos. Acreditavam que a liberdade era apenas uma palavra

desafiadora e sem sentido, que a morte era inevitável e a prisão uma
palavra exótica. Esqueciam de valorizar o homem. 
Não era exatamente culpa deles, homens simples, 

mas dos homens brutos e sinistros. (...) 
Você sabe que eu tive que escolher outros jogos e que eu os levei a sério. 

E eu joguei contra ladrões, por exemplo, e os ladrões eram policiais.
E eu brinquei de esconde-esconde com eles pois se descobrissem você lhe

matariam. Por isso joguei um jogo que sangra. Guri, por isso, mesmo
que você tenha poucos anos, um menino, meu menino, creio que

tenho que lhe dizer a verdade, para que você não esqueça. Por isso
não escondo que eles me torturaram e que arrebentaram meus rins
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Paulo Pena

Médico, formado em 1980 pela Universidade Federal da Bahia - UFBA). Doutor em Sócio-Economia do 
Desenvolvimento - École des Hautes Études en Sciences Sociales - Paris (1999) e Pós-doutor pela ENSP/
Fiocruz (2009). Pena é professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de 
Medicina da UFBA e um dos precursores da saúde do trabalhador no Brasil, sendo fundador e primeiro 
coordenador do CESAT – Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador da Bahia, em 1986.

FIS – Como vê o panorama da saúde do trabalhador (ST) no 
Brasil, hoje?

Pena – Considero difícil apresentar esse panorama. Esta é uma 
tarefa coletiva, para muitos estudiosos e participantes da ação social na 
luta centrada no trabalho, capaz de promover a saúde e proteger o ambiente 
para que floresça a vida! São conhecidas análises da situação da crise 
econômica e política da atualidade e, neste sentido, tecerei alguns aspectos 
que pouco se discutem para a reflexão atual com as mutações tecnológicas. 
Há um paradoxo entre a crise conjuntural e estrutural do capitalismo, com 
repercussões destrutivas e dramáticas no trabalho e ambiente e a emergência 
de revoluções tecnológicas que transmutam modos de viver e trabalhar. A 
antropologia da técnica e teorias do campo das ciências da computação 
indicam a possibilidade da inteligência artificial superar a inteligência 
natural nas próximas décadas. A isto se somam os avanços da biologia 
molecular e a perspectiva futura da emergência da transgenia humana, além 
da vegetal e animal já em difusão no planeta (soja, milho, salmão etc.). O 
Museu do Homem de San Diego (EUA), ao final da exposição, constrói 
cenários para uma era pós-humana que se aproxima: a inteligência artificial 
com seres robóticos e autônomos; seres humanos transgênicos; e cyborgs - a 
associação das duas tendências -.

Essa reflexão, que não é ficção, traz elementos para entender o que 
se passa na realidade atual no mundo do trabalho. Um exemplo pode ser a 
“uberização do trabalho”, em artigo recente no “Le Monde Diplomatique”. 
Trata-se de processo de trabalho imaterial de produção de softwares 
(inteligência artificial) que leva à desregulamentação extrema do trabalho, 
impondo novas formas de precarização jamais vistas. Não há contrato 
de trabalho, formalização junto ao Estado com pagamento de impostos, 
delimitação do tempo e de descanso remunerado, nenhuma modalidade 
de proteção à saúde e segurança no trabalho, proteção securitária etc. A 
introdução da inteligência artificial está colonizando rapidamente todos 
os processos de trabalho. Se antes do UBER já era difícil organizar, pelo 
SUS, procedimentos da proteção à ST dos taxistas, pode-se imaginar as 
consequências para o trabalho ultra precário de empresas transnacionais do 
comércio eletrônico. Em categorias, como no telemarketing, a comunicação 
se estabelece com robôs virtuais, até achar situações encaminhadas para 

os operadores. Nos bancos essa realidade já nos é 
conhecida, assim como a robotização das indústrias 
e do agronegócio. As transformações nos processos 
de trabalho são radicais, o que leva a consequências 
novas para os trabalhadores que continuam 

inseridos e a expansão do desemprego tecnológico se soma ao desemprego 
conjuntural de natureza econômica. O desemprego estrutural de natureza 
tecnológica é extremamente grave, pois se caracteriza por longa duração, 
decisiva para a exclusão social ou desfiliação das relações de solidariedade 
sindical e de convivência no trabalho. 

Diante de fatos como estes, podemos questionar: Como enfrentar 
as novas modalidades high-tech de exploração e precarização do trabalho? 
Como proteger a ST nesse contexto? Como se apropriar de estratégias 
diversificadas para modalidades de trabalho tradicionais em conjunto com a 
diversidade de processos de trabalho? Como construir ST para o crescente 
número de trabalhadores desempregados? Como construir movimentos 
sindicais na esfera cibernética, que acessem e organizem esse info-
proletariado?

FIS – E para os serviços de ST, quais as estratégias de atuação?
Pena – O desafio é entender o mundo do trabalho no Brasil e sua 

simultaneidade com a precarização estrutural do país, relativa às situações 
de miséria social e trabalho desqualificado. Com a precarização pós-
fordista, resultante da restruturação produtiva, associam-se à precarização 
as mutações tecnológicas em curso. Além da situação do mundo do trabalho, 
no âmbito da organização dos serviços, continua a perspectiva da Reforma 
Sanitária de incorporar completamente a ST no SUS. As estratégias exigem 
abordagens múltiplas de Visat junto ao movimento social e à organização 
da atenção à ST, a exemplo: (a) reaproximação com o movimento sindical 
(como nos anos 1980); (b) aproximação de novas formas de representações 
sociais - associações de trabalhadores autônomos, trabalhadores rurais, 
Movimento dos Sem Terra, associações de pescadores, feirantes etc., que 
compõem categorias tradicionalmente sem acesso aos serviços de saúde 
pública, inclusive da Renast; (c) qualificar profissionais que atuam na ST no 
SUS, promovendo cursos, intercâmbios para atender às grandes mudanças 
sociais e tecnológicas que atingem o mundo do trabalho e a saúde; (d) 
construir estratégias específicas para os trabalhadores não assalariados; 
(e) política salarial para os profissionais da Visat e a construção de planos 
de carreiras que estimulem o recrutamento de profissionais cada vez mais 
qualificados e que se mantenham por longo período no SUS; (f) aproximar-
se de todos os setores da sociedade na defesa do SUS, enquanto um serviço 

Trabalhadores no manguezal – 
Taperoá – Bahia - 2015
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nacional de saúde de natureza pública, universal e igualitária; (g) produzir 
conhecimento científico e técnico nas universidades e centros de pesquisas 
e transferir a FUNDACENTRO para o Ministério da Saúde para que adquira 
estatura semelhante à FIOCRUZ e EMBRAPA. 

FIS – Como lidar com o trabalho informal na vigilância em ST?
Pena – Considero este o maior desafio para a ST no Brasil e no 

mundo. Segundo a OMS, em 2005 existiam cerca de 2,2 bilhões de 
trabalhadores no mundo sem qualquer acesso aos serviços de ST. No Brasil, 
a população alvo da ST no SUS compõe uma PEA de aproximadamente 102 
milhões de pessoas, sendo 36 milhões os que possuem carteira assinada. 
Não podemos chamar o restante de trabalho informal, pois neste contingente 
estão trabalhadores autônomos formalizados, feirantes, trabalhadores de 
ruas, agrícolas, pescadores artesanais, assalariados irregulares, funcionários, 
com diversas modalidades de formalização do trabalho. Isto significa que a 
complexidade deste universo de trabalhadores não pode ser apropriado pela 
denominação de trabalho informal. Temos, por exemplo, quase um milhão 
de pescadores artesanais registrados e 12 milhões de pequenos agricultores 
familiares, todos com direito à Previdência Social, ao Seguro Acidente de 
Trabalho; todos, portanto, formalizados, mas que entram nas estatísticas 
como trabalhadores informais. Podemos listar importantes características 
desses trabalhadores na sua relação com a ST:

• São trabalhadores autônomos, 100% usuários do SUS (diferente 
dos trabalhadores industriais e de serviços que usam seguro saúde) e, por 
isso mesmo, são responsáveis pela autoproteção contra riscos ocupacionais 
e, teoricamente, pela realização de exames médicos preventivos periódicos 
(como não são admitidos e demitidos, o exame admissional e o demissional 
não se aplicam nesses trabalhadores);

• Grande parte vive em condições de pobreza, portanto não tem 
acesso aos serviços de ST como no setor assalariado, em que o empregador 
é responsável pela proteção contra os riscos, fornecimento de EPI e 
EPC e realização de exames médicos preventivos. Formam o gigantesco 
contingente de trabalhadores no mundo sem acesso à ST, citado acima 
pela OMS. São ainda excluídos do acesso às novas tecnologias, inclusive 
tecnologias das revoluções digitais, embora persistam recorrendo aos 
saberes tradicionais para garantir a sobrevivência. 

• O SUS e os serviços da Renast, quando atuam junto a esse 
contingente de trabalhadores, o fazem de forma pontual, sem jamais 
assegurar assistência integral à ST (diagnóstico, tratamento, reabilitação) 
associada ao seguro acidentário da previdência social a que têm direito. 
Assim, não são emitidas CATs para acidentados e portadores de doenças 
do trabalho, com total invisibilidade epidemiológica para essas categorias 
e perdas inestimáveis à saúde. Veja o exemplo recente dos pescadores 
resgatados no mar no Ceará (24/12/2015). Ninguém referiu o fato como um 
grave acidente de trabalho e os pescadores não tiveram suas CATs emitidas 
e nem serão neles considerados os efeitos de estresse pós-traumático. Temos 
um dos maiores litorais do mundo e uma bacia hidrográfica imensa e não 
há um só Cerest no Brasil com ações voltadas para essa imensa categoria. 

• Geralmente são trabalhadores com precário acesso ao ensino, 
com grande proporção de analfabetos funcionais, embora disponham 
de saberes seculares transmitidos de geração a geração que garantem o 
trabalho e a sobrevivência. 

Há 12 anos, desenvolvemos pesquisas junto a pescadores e 

marisqueiras e observamos que, apesar das condições de trabalho inóspitas, 
não há ações no SUS para prevenir doenças e acidentes do trabalho.

Levantamos, apenas na pesca litorânea, cerca de 60 tipos de 
doenças do trabalho, incluindo o conjunto de LER, e para nenhuma delas 
há notificações de casos no SUS e no INSS. Proteção contra tétano e 
acidentes com animais marinhos peçonhentos, prevenção, diagnóstico e 
reabilitação para LER, doenças compressivas e descompressivas, câncer de 
pele e outras poderiam ser objeto de Visat. Contudo, esses trabalhadores não 
têm condições econômicas e culturais de mudarem processos de trabalho, 
adquirirem EPI e se submeterem aos exames de saúde sem o suporte do 
SUS. Como exemplo, em Pernambuco o programa “Chapéu de Couro” 
distribuiu a pescadores e marisqueiras protetor solar, chapéu de abas largas 
e camisas para o trabalho na pesca. No mercado não existe protetor solar 
genérico, nem nos serviços do SUS há repelentes genéricos, portanto, 
essas medidas de proteção constam no universo das campanhas públicas 
voltadas para o lazer e não para o trabalho. Em síntese, lidar com o trabalho 
informal, requer políticas públicas do SUS voltadas para essas categorias 
com estratégias diferentes daquelas para o trabalho assalariado. Nesse caso 
são essenciais as ações da Visat no âmbito da educação popular e economia 
solidária, como propõe o prof. Carlos Minayo, possibilitando a apropriação 
de novos saberes técnicos junto aos saberes tradicionais, desenvolvendo 
métodos e técnicas de gestão cooperativada, com financiamentos 
apropriados para mudar processos de trabalho e eliminar ou controlar riscos, 
reduzindo a dependência ao atravessador e construindo novas perspectivas 
de sobrevivência. Essa ação da Visat é diferente das práticas junto ao 
assalariado, e isso implica na apropriação de novas estratégias, atores 
sociais e ampliação da intersetorialidade. 

 FIS – Sua atuação se pauta na relação da ST com o movimento 
social organizado e com os excluídos...

Pena – As grandes mudanças no mundo do trabalho com 
repercussões favoráveis à ST envolvem ações transformadoras na perspectiva 
de construção de uma sociedade justa para com os trabalhadores. Nesse 
sentido, não se pode construir ST sem a participação dos trabalhadores por 
meio das suas representações sindicais, associações, movimentos de luta etc. 
Temos no Brasil e em vários países a organização sindical com estrutura de 
assessorias em medicina do trabalho e ST. Elas têm contribuído muito com 
avanços na ST, associada à afirmação de direitos previdenciários. Todas as 
experiências positivas em relação à ST no país envolveram a participação 
dos trabalhadores. São exemplos, as ações da Visat, a luta contra benzeno, 
amianto, a organização da Renast etc. Em relação ao Estado, há dois 
modelos institucionais no âmbito da ST. No Ministério do Trabalho, adota-
se o modelo da OIT, caracterizado pelo sistema tripartite. Neste, os avanços 
são difíceis em função das intervenções patronais centradas no interesse do 
lucro. No SUS, há o modelo mais avançado de Controle Social, em que 
diversas modalidades de organizações dos trabalhadores participam. Nesse 
caso, para além da tradicional participação das organizações sindicais, 
observamos avanços com as organizações de trabalhadores do campo, das 
florestas e das águas. Estas categorias como vimos e insisto nessa questão, 
utilizam 100% do SUS, são autônomas, não usam convênios privados 
nem têm acesso aos serviços de exames periódicos patronais. Assim, ao 
se apropriarem do campo da ST como um direito, fortalecem a própria luta 
maior da defesa do SUS.



32

É difícil precisar desde quando as crianças participam ativamente, 
com o seu trabalho, da organização econômica das sociedades. Da mesma 
forma, é difícil compreender as formas e funções que o trabalho de crianças 
teve durante as diferentes épocas e culturas. Entretanto, podemos com mais 
facilidade analisar a história da proibição jurídica do trabalho infantil e a busca 
pela sua erradicação no mundo visto que, enquanto o trabalho de crianças 
é um fenômeno de raízes históricas muito antigas, a criação da categoria 
“trabalho infantil” enquanto um grave problema social a ser enfrentado é algo 
relativamente recente. Analisando a história da proibição, verificamos que 
essa categorização do trabalho infantil enquanto questão a ser enfrentada é 
problemática e, por isso, ela requer uma análise crítica. Um dos motivos é 
o que denominamos inversão de responsabilidades. Parte da constatação de 
que com o passar do tempo, num período de pelo menos 200 anos, houve 
uma importante inversão na forma como 
se tratou a questão: primeiramente, as leis 
tratavam de impor limites à exploração 
da força de trabalho de crianças; porém, 
posteriormente, as leis deixaram de 
enunciar o emprego de crianças (em outras palavras, a exploração) como o ato 
a ser enfrentado e passaram a enunciar o trabalho (infantil), como o problema 
a ser combatido. Sem aprofundar os motivos que causaram a inversão de 
responsabilidades nos documentos legais que abordam a questão, refletir 
sobre suas consequências pode nos ser útil para pensar como vem se (des)
configurando a categoria trabalho nas últimas décadas no mundo. Quando 
se deixa de lutar contra a exploração do trabalho de crianças (emprego) e 
passa-se a combater o “trabalho infantil”, o que se produz - primeiramente no 
nível da linguagem e posteriormente nas subjetividades - é uma representação 
de que o trabalho é o problema, o ato ilícito, o fator prejudicial; não mais a 
exploração deste trabalho e as precariedades de suas condições que estarão 
no foco do enfrentamento. Assim, de forma sutil, porém eficaz, a par do 
intuito de proteção da infância que existe e é necessário, o trabalho vem sendo 
demarcado como algo negativo. 

Evidentemente que isto não invalida os avanços conquistados 
e que precisam prosseguir no combate à exploração de crianças e 

adolescentes. Inclusive, pelas imensas dificuldades na consolidação do 
objetivo de sua erradicação, evidenciando que todos os que atuam na 
garantia de direitos infanto-juvenis e na saúde do trabalhador devem 
estar atentos. Contudo, não basta considerar que o “trabalho infantil” 
seja somente um ‘ponto fora da curva’, fenômeno social indesejável 
alheio às diversas circunstâncias que lhe sustentam, sem ter em mente 
que ele foi e é um aspecto da organização social do mundo do trabalho 
que, com o modo de produção industrial capitalista, ganhou formas e 
proporções prejudiciais a todos os trabalhadores. É importante estarmos 
conscientes de que o “trabalho infantil” é um fenômeno que demonstra 
pelo menos dois graves problemas: por um lado evidencia o quanto a 
infância no mundo ainda é a categoria na estrutura social mais sujeita 
aos efeitos da desigualdade, da miséria e da exploração; por outro, 

mostra o quanto a organização social 
do trabalho, sobretudo no que tange ao 
direito à saúde no trabalho, ainda está 
longe de alcançar padrões esperados 
de humanidade e justiça. É inegável 

que avanços foram conquistados no que tange à proteção da infância 
e na melhoria das condições de trabalho. Também, a proibição do 
trabalho infantil melhora as condições de vida e saúde para crianças e 
adolescentes. Mas é necessário grifar que a questão não deve ser como 
combater o trabalho das crianças, e sim como combater a exploração 
e as condições que a mantêm. Por exemplo, nas campanhas contra o 
“trabalho infantil” sempre é retratado algum tipo de trabalho de crianças 
pobres. Associando o trabalho à pobreza, é dito, então, que a sociedade 
deve combater o trabalho infantil. Mas, se de fato quisermos acabar com 
a exploração do trabalho infantil, não devemos combater o trabalho das 
crianças pobres e, sim, combater a pobreza das crianças que trabalham.

O método para a erradicação do “trabalho infantil”, reconhecido 
nas políticas e documentos legais, não pode ser somente impedir e adiar a 
entrada de crianças em um mundo do trabalho extremamente degradante, 
mas nele operar transformações para que seja, então, mais saudável e 
digno para toda a classe trabalhadora.

Artigo

“Trabalho Infantil”: combater o trabalho ou a exploração?
Valdinei Santos de Aguiar Jr.

A proibição do trabalho infantil melhora as condições de vida e 
saúde para crianças e adolescentes. Mas é necessário grifar que 
a questão não deve ser como combater o trabalho das crianças, 
e sim como combater a exploração e as condições que a mantêm
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As desarmonias observadas na relação saúde-trabalho-direito 
nasceram com a Revolução Industrial mudando definitivamente o 
modo de vida das populações. Os trabalhadores migraram do campo 
às novas fábricas que surgiam. A partir daí houve um ininterrupto 
aporte de substâncias químicas, tecnologias e processos industriais, 
aumentando sem trégua o número de pessoas expostas aos agentes 
ou fatores de risco no trabalho. Uma ideologia capitalista industrial 
expropriou o saber operário, seus  direitos  e  sua saúde, em prol 
da manutenção do poderio do capital econômico e do controle dos 
meios de produção. O desrespeito à dignidade humana na relação 
saúde-trabalho reforça a necessidade de uma política que transcenda 
o que está estabelecido pela classe hegemônica e dominante. É 
imperioso desenvolver uma cidadania de alta intensidade, conforme 
a expressão de Boaventura Santos, e um protagonismo ético dos 
trabalhadores, de modo a que tenham o controle e autonomia de  sua  
força de trabalho e que  lhes  sejam  garantidos meios sustentáveis 
para desenvolverem suas funções e atividades profissionais. A 
violência estrutural que o trabalhador vem sofrendo a partir das 
mudanças no mundo do trabalho nas sociedades contemporâneas, 
principalmente as relacionadas à exclusão social gerada pelo 
neocontratualismo, desemprego e precarização, vem acarretando 
o crescimento das injustiças e iniquidades sociais principalmente 
nos países periféricos. Para tanto, uma linha de cuidado na saúde 
do trabalhador exige uma abordagem integral articulando ações 
tanto na macro quanto na micropolítica. Na macropolítica situam-
se ações regulatórias, articulações intersetoriais e organização 
da rede de atenção, como também o reconhecimento da saúde 
como direito; na micropolítica situam-se a atuação das equipes na 
atenção à saúde do trabalhador, vinculação e responsabilização dos 
gestores de saúde e o fomento de processos emancipatórios capazes 
de possibilitar a emergência de dinâmicas de autonomia para o 
trabalhador, num processo de democratização da saúde e maior 
controle social. A partir das ideias universalistas e igualitárias é 
possível analisar a cidadania como um princípio; como um papel 
social; como uma construção social conquistada. Mediante uma 
cidadania de alta intensidade, a saúde do trabalhador inserida no 
SUS busca uma atenção interdisciplinar objetivando a qualidade de 
vida do trabalhador em seu ambiente de trabalho, evoluindo para 
uma sociedade mais justa, equânime e universal e garantindo com 
isso o direito global, emancipador e mais humanitário. Sendo um 
campo de conhecimentos e intervenções sobre o processo saúde-
doença originado nos processos produtivos e suas implicações 
sociais diretas e indiretas sobre os trabalhadores, suas vidas e suas 
famílias, a saúde do trabalhador emerge como tema relevante no 
campo da relação saúde-trabalho-direito, que nunca foi pacífica 
e que não pode ser compreendida fora do contexto social. Essa 
relação está inserida numa dinâmica complexa de múltiplos 
vetores que impedem, em virtude da forma de organização das 
estruturas hegemônicas estabelecidas, que os trabalhadores 
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Por uma Ética do Cuidado em Saúde do Trabalhador

Artigo

Ernani Costa Mendes & Thiago Amorim Lins

assumam o protagonismo dessa relação. Um desses vetores é a 
ética. Para compreender melhor, um exemplo: ouvimos dizer que o 
comprometimento é um valor primordial para o trabalhador, que o 
“trabalhador bom” é aquele que “veste a camisa”. Fica  claro  que  
surge,  no  plano discursivo, um valor que é transmitido em um dado 
contexto de trabalho.

O passo seguinte é quando, do plano discursivo, o valor passa 
a ganhar corpo dentro das regras (formais ou veladas) de conduta 
e de comportamento que lá se apresentam. Os valores presentes 
naquele ambiente ganham concretude quando os trabalhadores 
incorporam (pelo comprometimento com o seu trabalho ou com a 
empresa) a regra da pontualidade, por exemplo, que é uma regra 
legítima. No entanto, este mesmo valor de comprometimento poderá 
trazer consigo, de modo perverso, regras veladas que obrigam os 
trabalhadores a trabalharem por períodos que estão além do que 
é estabelecido em seus contratos. Ou ainda, este mesmo valor 
convertido em regra poderia fazer, até mesmo, com que um sujeito 
se sinta obrigado a ir trabalhar mesmo sofrendo de uma enfermidade 
que comprometa suas atividades.

A estrutura moral com seu conjunto de valores é afetada 
e, mesmo, transformada. Na maior parte das vezes, os valores que 
operam no mundo do trabalho constituem-se em instrumentos 
de dominação sobre a estrutura moral dos trabalhadores. Nessas 
situações, poderíamos escolher outros valores para nosso trabalho? 
Sim. Poderíamos transformar a estrutura moral no mundo do 
trabalho? Sim. E como fazê-lo? Através da ética. A ética pode ser 
definida como o processo que visa transformar, de modo parcial ou 
total, a estrutura moral e os valores que as compõem. A chamada ética 
empresarial, muito propagada, é um exemplo de como o capital puxa 
para si a propriedade sobre valores que compõem a estrutura moral, 
para legitimar sua atuação na relação saúde-trabalho-direito. Esta 
perspectiva não leva em conta o direito de cidadania do trabalhador 
e seu protagonismo de sujeito com voz a ser ouvida. Portanto, urge 
que os trabalhadores assumam o protagonismo nos processos de 
reflexão ética que lhes dizem respeito. Só assim se poderá viabilizar a 
emergência de fecundas dinâmicas transformadoras na relação saúde-
trabalho-direito. 
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entrevistA

Elizabeth Costa Dias 

Médica formada pela Faculdade de Medicina da UFMG, em 1970. Especialista em 
Saúde Pública, em Medicina do Trabalho e Doutora em Saúde Coletiva pela Unicamp. 
Atualmente é professora aposentada da UFMG, onde continua atuando, lecionando, 
dirigindo pesquisas e orientando alunos. Beth, como carinhosamente a chamamos, é 
uma referência obrigatória para quem faz saúde do trabalhador no Brasil. Jovem de 
longa jornada desde as primeiras horas do movimento, Beth hoje centra sua força de 
criação e produção na relação entre a saúde do trabalhador e a atenção básica. Uma 
aproximação fundamental. 

FIS – Beth, fale sobre a ST hoje no Brasil. 
Beth – Vivemos tempos difíceis. Atravessamos uma crise 

civilizatória, que coloca tudo em cheque: saberes, valores, certezas, 
conquistas estabelecidas se desmancham trazendo decepção, insegurança 
e uma sensação de atordoamento e impotência, que é preciso cuidar para 
que não nos paralise. Com a Saúde do Trabalhador (ST) não é diferente. 
Muitos dos problemas que vivemos sob a ditadura militar, objeto de lutas 
sociais que acreditávamos superados, voltam, explícita, disfarçada ou 
recicladamente, às vezes mais graves, em pleno estado democrático de 
direito. Assim, é necessário entender melhor o que acontece para definir 
estratégias e estabelecer novas parcerias com os trabalhadores organizados 
e o movimento social. Muitas das questões que conformam os cenários 
da ST na atualidade foram tratadas nos outros números deste Boletim. 
Endosso as observações às quais agrego minha percepção. A deterioração 
das condições de trabalho, o surgimento de novos riscos sem que os velhos 
tenham sido eliminados; as novas formas de adoecer e morrer no trabalho; os 
retrocessos das políticas públicas de proteção à ST, a despeito dos avanços, 
são facilmente identificados no cotidiano. Um exemplo é emblemático: a 
silicose, doença tão antiga quanto Hipócrates, que achávamos superada 
pela mobilização dos trabalhadores e introdução de novas tecnologias de 
produção e gestão, apresenta-se, hoje, em Minas Gerais, mais frequente, 
grave e precoce entre trabalhadores do setor informal. Assim, observamos 
no Serviço de ST do Hospital das Clínicas-UFMG nos trabalhadores da 
lapidação e beneficiamento de pedras feitos no domicílio e peridomicílio, à 
margem das ações de fiscalização do trabalho e da cobertura previdenciária. 
Em virtude das novas formas de organização e gestão do trabalho, aumenta 
o sofrimento mental que os serviços de saúde, públicos e privados têm 
grande dificuldade para lidar. As manifestações de violência no trabalho 
atingem os trabalhadores de forma brutal, inclusive no número alarmante de 
acidentes de trânsito e nas vias públicas. No âmbito das políticas públicas, 
decisões são tomadas para garantir o crescimento econômico, sem levar em 
conta as consequências sobre a saúde e o ambiente. Discute-se um projeto 
de lei que amplia a terceirização dos contratos de trabalho, a despeito 
do conhecimento que se tem sobre os efeitos deletérios da precarização 
sobre a vida e a ST. O trabalho domiciliado informal deixou de ser uma 
atividade complementar de renda: boleira, doceira, manicure, costureira, 
passando a integrar grandes cadeias produtivas. Os trabalhadores parceiros 
na luta pelo SUS, hoje buscam planos privados de saúde. Mas, mesmo nas 
adversidades, é importante reforçar os sinais de que a sociedade continua 
mobilizada e vigilante, na luta. Surpreendemo-nos com os movimentos 

sociais combativos e potentes, à margem das instituições, lutando por 
condições básicas de vida, justiça e cidadania. ST e saúde ambiental arguem 
o modelo de desenvolvimento adotado no país, como nas recentes situações 
de Belo Monte e na tragédia de Mariana. E temos, finalmente, uma Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora explícita e publicada. 
A Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador teve sua 4ª versão em 
2014. Novos parceiros surgiram, com destaque para o Ministério Público, 
com posturas ousadas e firmes, propondo TAC (Termos de Ajustamento de 
Conduta) de interesse dos trabalhadores. E no SUS a criação da Renast e 
ampliação dos Cerest começa a dar frutos. Também se destaca o investimento 
feito para que as equipes da Atenção Básica (AB) e da estratégia Saúde da 
Família (eSF) assumam o cuidado dos trabalhadores. Sem ser ingênua e 
sem querer atribuir uma responsabilidade impossível de ser assumida por 
trabalhadores que já têm uma carga pesada de trabalho, considero esse 
movimento com um grande potencial de resposta às mudanças em curso 
no mundo do trabalho. Este é, entre outros, motivo de alento e reforma das 
esperanças, para continuar a luta, a nossa luta. 

FIS – Como vê as estratégias de atuação da ST?
Beth – No cenário pincelado anteriormente, no qual identificamos 

ações de resistência e de construção de novas estratégias de enfrentamento, 
o movimento pela saúde do trabalhador – gosto dessa denominação 
que é mais dinâmica do que a de campo ou área – precisa se organizar, 
retomar as discussões sobre a realidade, politizar as questões, estabelecer 
parcerias potentes com as organizações de trabalhadores, os  sindicatos e 
outras formas de representação, para mover a roda da história na direção 
dos interesses comprometidos com a vida e a saúde e, porque não, com a 
alegria e a felicidade das pessoas e grupos. Se realmente acreditamos na 
importância do trabalho na vida das pessoas, nossa luta tem que ser pela 
transformação dos ambientes e das condições de trabalho geradoras de 
doenças. Isto é fácil de falar e difícil de fazer, mas tem que ser nossa utopia. 
Temos aprendido muito com os trabalhadores informais. Como eles não 
têm um empregador explícito e, muitas vezes, contam com o suporte da 
Previdência Social, precisam continuar trabalhando mesmo doentes ou 
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com problemas de saúde. Aí fica ainda mais evidente a necessidade de se 
mudar as condições de trabalho. Considero que um dos grandes desafios 
para a área é o desenvolvimento de tecnologias simplificadas visando a 
melhoria das condições de trabalho e a garantia de financiamento para que 
o micro e o pequeno empresário-empreendedor possam adotá-las. Estão 
aí envolvidos grandes contingentes de trabalhadores que necessitam de 
proteção. Diante da fragmentação dos processos produtivos, é necessário 
mudar a cultura vigente e estabelecer a responsabilidade solidária pela 
ST nas cadeias produtivas, nas quais o elo final, geralmente o mais 
beneficiado, deve assumir seu papel. Nesse sentido, a Justiça do Trabalho 
tem adotado posições e decisões importantes para a mudança do cenário. 
Mas, para que essas mudanças ocorram, é necessário um investimento 
maciço na qualificação das pessoas, de todos os envolvidos; assim como 
na disseminação das informações, em processos de escala utilizando as 
modernas tecnologias disponíveis.

FIS – Que ações podem aproximar as estruturas da ST 
(Cerest e Academia) com o movimento sindical?

Beth – Lacaz, no doutorado, e estudiosos do tema demonstram 
a importância da articulação entre os profissionais dos serviços de saúde 
e da academia com o movimento sindical na constituição do campo da 
ST. Assim, se neste momento a proposta é a de retomar e atualizar este 
processo, creio que devemos recuperar, atualizar e investir nessa direção. 
As transformações no mundo do trabalho e suas consequências sobre a 
vida e a ST exigem a produção de conhecimentos sobre as realidades e de 
estratégias de enfrentamento e manejo. Este conhecimento somente será 
produzido a partir do esforço conjunto desses setores. Estão em curso no 
Brasil projetos inovadores, como o do grupo TRAMAS no Ceará, que 
conectam saberes populares e científicos para produzir conhecimentos 
transformadores, produtores de autonomia e justiça adequados à realidade 
do país. Igual importância e cuidado deve merecer a divulgação e 
socialização desses conhecimentos. Este Boletim é parte deste esforço 
e as redes parecem cumprir bem este papel. Os processos de formação, 
capacitação e educação permanente gerados a partir da inserção no 
processo de trabalho do aluno, que estabelece uma relação dialógica com 
o professor e/ou tutor devem ser organizados em escala para que possam 
ser transformadores da realidade. O Curso de Especialização em ST e 
Ecologia Humana, promovido pelo Cesteh/Ensp/Fiocruz é uma experiência 
pioneira que tem permitido capacitar e qualificar profissionais em escala, 

com cerca de 1500 alunos (65 turmas de 2007 a 2015), de várias regiões 
do país que não teriam acesso à capacitação nas modalidades tradicionais. 
Outras iniciativas como o Curso de Epidemiologia Ocupacional oferecido 
pelo ISC-UFBA; o Curso de Multiplicadores de Visat, oferecido pelo 
Dihs-Ensp-Fiocruz; os Mestrados Profissionais e cursos de capacitação 
para o Controle Social do Cesteh-Fiocruz são exemplos desse esforço, 
de abrangência nacional, que, certamente, reverterá para o fortalecimento 
do Movimento pela Saúde do Trabalhador. As dificuldades de ordem 
pedagógica e tecnológica são naturais e têm sido enfrentadas pelas 
equipes de coordenação, tutores, alunos e gestores, na perspectiva de 
superá-las e aperfeiçoar os processos.

FIS – Como vê a relação da ST com a Atenção Básica (AB)?   
Beth – Desde meu doutorado na Unicamp e no pós-doutorado na 

Universidade Johns Hopkins venho trabalhando o tema da formulação 
de políticas e organização da atenção à saúde dos trabalhadores no SUS. 
Desde 2008, o foco de nossa linha de estudo é a organização das ações 
de ST na AB, pois acredito que a atenção integral à ST no SUS apenas se 
concretizará se estiver incorporada às atividades cotidianas das equipes da 
AB/eSF, oferecendo cuidado de qualidade e resolutivo, o mais próximo 
de onde as pessoas vivem e trabalham. 

Considerando o papel atribuído à AB, de ordenadora da rede de 
atenção e coordenadora do cuidado no atual modelo de atenção do SUS, 
a capilaridade da rede de saúde e o fato de termos cerca de 50% da força 
de trabalho inserida nos setores informal e/ou precário de trabalho, ou nas 
“franjas da informalidade”, como nomeia o Prof. Ricardo Antunes, cabe 
ao SUS um papel vital na proteção, vigilância e recuperação da saúde 
desses trabalhadores. Muitos são os desafios a serem enfrentados, entre 
eles e, talvez o maior, a precariedade do trabalho e a distância entre o 
discurso oficial e a realidade cotidiana das equipes da AB, nas diversas 
formas de organização que assumem no País, com ênfase na estratégia 
de Saúde da Família. Também, apesar dos avanços conquistados pela 
estratégia no campo da assistência à saúde, as ações de vigilância 
permanecem pontuais e descontínuas. Assim, há muito por fazer e os 
Cerest devem cumprir um papel nesse processo, pois devem prover apoio 
institucional, técnico especializado e pedagógico, ou de matriciamento, 
tanto às equipes da AB, quanto dos NASF (Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família) e de outros pontos de atenção da rede. Contudo, guardando a 
esperança, as experiências em curso são animadoras... 
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perfil sindicAl

Eduardo Beserra Cruz é diretor do Sindicato dos Condutores 
de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transporte de Cargas em 
Geral e Passageiros do Município do Rio de Janeiro. 

É também diretor da Nova Central Sindical. 
Eduardo iniciou sua luta pela saúde dos trabalhadores nos 

idos de 1999. Como empregado da empresa Júlio Simões, do setor de 
transportes, atuou diretamente pelas melhorias das condições de saúde 
e contribuiu para que os trabalhadores fizessem jus a plano de saúde e 
odontológico. 

Nesses 17 anos, grande parte de sua vida foi dedicada à luta 
pela saúde dos trabalhadores, especialmente na área de transportes. 
Benefícios e aumento da qualidade de vida foram suas principais 
bandeiras. Orgulhoso de sua trajetória no movimento sindical, para 
estar ao lado da causa dos trabalhadores, muitas vezes foram exigidos 
de Eduardo posicionamentos e embates dentro da própria luta sindical. 
Ainda em 1999, Eduardo liderou uma greve na empresa em que trabalha 
até hoje. Em 2003 recebeu o convite para fazer parte do sindicato. Na 
sua primeira atuação na diretoria, entre os anos de 2004 e 2009, chegou 
a se afastar de suas funções por discordar do direcionamento dado por 
alguns colegas às demandas de saúde que ali chegavam. Atualmente, já 
há um ano e seis meses, Eduardo está feliz por poder desenvolver suas 
atividades dentro dos princípios em que acredita. O grupo atual luta 
pela causa, sem receber nenhum tipo de ajuda do sindicato, com todos 

juntos se esforçando para levantar um sindicato que estava falido. O 
reconhecimento de seu trabalho vem até mesmo na fala de magistrados, 
como aconteceu numa audiência em que a juíza teceu elogios à atuação 
do sindicato. Disse ela que no seu período de magistratura nunca havia 
visto uma ação trabalhista, coletiva, reivindicando o cumprimento da 
Convenção Coletiva, como eles estavam fazendo. Como um sindicalista 
de luta, Eduardo chegou ao Dihs através da indicação de seu nome 
pela Nova Central Sindical, onde também é diretor, para participar do 
Curso de Formação Intersindical. Sobre o curso, Eduardo assinala: “Foi 
importante para mim conhecer o início da criação dos sindicatos, sobre 
o feudalismo, a Revolução Industrial”. Sua experiência foi tão positiva 
que gerou a indicação, por sua parte, de três colegas no ano passado e 
neste ano já indicará mais três!

E, se o curso lhe fez ver que as ações de hoje estão alinhadas a 
ação de outros trabalhadores que o antecederam, o Fórum responde a 
uma demanda relativa aos dias atuais. Na sua avaliação, os empresários 
não querem ter nenhum tipo de despesa extra, principalmente se for 
com a saúde de seus funcionários. Até mesmo porque, como afirma 
Eduardo, a reserva de mercado é grande, “se um trabalhador adoeceu...
ele vai colocar um outro com saúde...se você não estiver satisfeito, 
tem uma fila ali fora para entrar...  Tempos difíceis. Tempo de lutas 
árduas...”. Como liderança, Eduardo não abriu mão da luta pela saúde 
no passado e hoje se mantém aguerrido nessa luta

Eduardo Beserra Cruz

Transportando saúde para os trabalhadores de transportes

PROTESTO
Mesmo que voltem as costas / Às minhas palavras de fogo

Não pararei de gritar / Não pararei / Não pararei de gritar
Senhores / Eu fui enviado ao mundo / Para protestar

Mentiras ouropéis nada / Nada me fará calar
Senhores / Atrás do muro da noite / Sem que ninguém o perceba

Muitos dos meus ancestrais / Já mortos há muito tempo
Reúnem-se em minha casa / E nos pomos a conversar

Sobre coisas amargas / Sobre grilhões e correntes
Que no passado eram visíveis / Sobre grilhões e correntes
Que no presente são invisíveis / Invisíveis, mas existentes

(...)
Hoje grito meu irmão

É porque depois de tudo / A justiça não chegou
Sou eu quem grita sou eu / O enganado no passado

Preterido no presente / Sou eu quem grita sou eu
Sou eu meu irmão aquele / Que viveu na prisão
Que trabalhou na prisão / Que sofreu na prisão
Para que fosse construído / O alicerce da nação

(...)

A minha história é contada / Com tintas de amargura
Um dia sob ovações e rosas de alegria
Jogaram-me de repente / Da prisão em que me achava
Para uma prisão mais ampla / Foi um cavalo de Tróia
A liberdade que me deram / Havia serpentes futuras
(...)
Sob ovações e rosas de alegria
Sempre sonhara com a liberdade / Mas a liberdade que me deram
Foi mais ilusão que liberdade
Irmão sou eu quem grita / Eu tenho fortes razões
Irmão sou eu quem grita / Tenho mais necessidade
De gritar que de respirar / Mas irmão fica sabendo
(...)
Não quero ser marginal / Quero entrar em toda parte
Quero ser bem recebido / Basta de humilhações
Minh’alma já está cansada / Eu quero o sol que é de todos
Ou alcanço tudo o que eu quero / Ou gritarei a noite inteira
Como gritam os vulcões / Como gritam os vendavais
Como grita o mar / E nem a morte terá força / Para me fazer calar

Poesia de CARLOS DE ASSUMPÇÃO 
Poeta Maior da Literatura Negra Tietê/SP 1927
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Câncer ou neoplasia maligna é um conjunto de doenças que têm 
em comum o crescimento sem controle da divisão celular e a capacidade 
de invadir os tecidos e órgãos em outras regiões do corpo (metástases). As 
neoplasias ou tumores significam o aumento do número de células. Quando 
são benignas, as neoplasias possuem crescimento organizado, lento e não 
invadem outros tecidos. No caso do câncer, não é assim. Diversas substâncias 
químicas podem causar alterações na estrutura celular (mutagênicas). 
Elas alteram a estrutura do genoma ou a expressão genética das pessoas, 
através de trocas na sequência do DNA: a herança genética que configura 
as características das pessoas. O tempo entre a 
exposição e o aparecimento de sintomas pode 
levar de 5 a 40 anos e tem seu início após a 
exposição. Diversos fatores pessoais e externos 
configuram riscos de câncer associados entre 
si, por isso o câncer é multicausal. Os fatores 
de risco podem ser pessoais ou externos. Os 
pessoais, tal como a carga genética familiar, representam 20% dos casos e 
ainda assim precisam dos fatores externos que representam 80%. Hábitos de 
vida, fatores ambientais e fatores relacionados ao trabalho são suas causas. 
No caso que nos interessa de perto - câncer relacionado ao trabalho - são 
muitos os fatores conhecidos. A Radiação não Ionizante, por exemplo, 
encontra-se nas ondas de rádio, nos raios do sol (ultravioletas) e nas micro-
ondas. No caso de trabalhadores, com exposição ao sol por longo período, 
especialmente entre as 10 e 15 horas, a principal consequência é o câncer 
de pele. A Radiação Ionizante, especialmente para trabalhadores de usinas 
nucleares e os que operam exames de raios X e tomografia, causa leucemia, 
câncer de tireoide, de mama, de osso e, também, de pele. Trabalhadores 
que operam com aparelhos de telefonia móvel apresentam risco para câncer 
de cérebro. Neste caso, parece que os usuários comuns, como a maioria 
das pessoas atualmente, também estão expostos, principalmente os que a 
utilizam por longo período de tempo. Os resíduos de indústrias siderúrgicas 
e químicas são fonte conhecida de risco de câncer de pulmão, entre outros. 
Trabalhadores que têm atividades ligadas à queima de plásticos ou de pneus 
podem contrair câncer de vários tipos, em virtude da substância dioxina. 
Os agrotóxicos, além de contaminar alimentos e a água que ameaçam a 
população em geral, são  uma  fonte de risco de  vários tipos  de câncer 
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Câncer no trabalho: está na hora de fazer alguma coisa! 

Artigo

Fatima Sueli Neto Ribeiro

para os trabalhadores, especialmente aqueles que manipulam os venenos 
e os aplicam. O amianto ou asbesto, elemento utilizado como isolante, em 
telhas e caixas d’água causam o mesotelioma, tanto de pleura (a membrana 
que envolve o pulmão) quanto de peritônio (a membrana que envolve os 
órgãos abdominais). A única prevenção conhecida é evitar a exposição com 
a proibição do seu uso. A silicose é uma doença típica dos trabalhadores que 
manuseiam a poeira de sílica. Conhecida desde a Antiguidade, essa doença é 
muito grave e acomete diversos trabalhadores: os que trabalham em pedreira, 
no corte de pedras e azulejos, no jateamento com areia, na construção civil, 

nas indústrias de vidrarias etc. Além da silicose, 
muitas vezes esses trabalhadores têm câncer 
de pulmão. Trabalhadores que manuseiam 
madeira, como carpinteiros e marceneiros, 
estão expostos à poeira de madeira que está 
associada ao câncer nasal e de laringe. Os 
corantes (aminas) das tintas podem causam 

câncer de bexiga e o benzeno da gasolina e de solventes (como thinner) se 
associam à leucemia nos trabalhadores expostos. 

 Os cânceres mais frequentes no Brasil e sua relação com o 
trabalho são: câncer de pele (trabalho ao sol: pedreiro, agricultor, 
carteiro), mama (trabalho noturno), próstata (caminhoneiro, 
motoristas de ônibus), pulmão (pedreiro, metalúrgico, agricultor), 
bexiga (pintores), mesotelioma (trabalhadores com asbesto). As 
medidas mais importantes são: evitar a exposição, eliminar o fator 
cancerígeno, adotar fatores de proteção ambiental e diagnóstico 
precoce, mas, principalmente, mudar os processos de trabalho 
impedindo a exposição dos trabalhadores. Os equipamentos de 
proteção são uma falsa proteção, pois não eliminam a chance de 
exposição à substância cancerígena. É possível que apenas uma única 
exposição ao agente cancerígeno desencadeie o desenvolvimento de 
câncer. Assim, não existe limite seguro de exposição para agentes 
cancerígenos, ainda que as Normas Regulamentadoras (Portaria 3214 
do MTE) aceitem a exposição no trabalho. Mudar o trabalho é a 
melhor forma de proteção. Diversos países já adotam campanhas de 
Câncer Zero no Trabalho, está na hora do Brasil também começar a 
própria campanha.

Os cânceres mais frequentes no Brasil e sua relação 
com o trabalho são: câncer de pele (trabalho ao sol: 
pedreiro, agricultor, carteiro), mama (trabalho notur-
no), próstata (caminhoneiro, motoristas de ônibus), 
pulmão (pedreiro, metalúrgico, agricultor), bexiga 
(pintores), mesotelioma (trabalhadores com asbesto)
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entrevistA

Carlos Minayo-Gomez

Pesquisador aposentado da Fiocruz, atualmente coordena e participa de 
ações de educação popular em saúde de trabalhadores e trabalhadoras 
artesanais. Carlos Minayo-Gomez, ou simplesmente Professor Minayo, 
dispensa apresentações. Quem “faz” e vive a saúde do trabalhador no 
Brasil já o leu, conheceu-o, acolheu-o, incorporou-o. Minayo é uma das 
partes mais robustas desta história que continua sendo escrita: a luta 
pela saúde no trabalho. O Brasil escolheu esse espanhol durão e risonho, 
meio Don Quixote, meio Sancho Pança, para auxiliar na luta pela saúde 
e dignidade no trabalho. 

FIS - Professor Minayo, como se deu sua inserção na área de 
saúde do trabalhador?

Minayo – Foi com minha entrada na Fiocruz para contribuir na 
I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (I CNST), em 1986. 
Tive o privilégio de viver um momento ímpar de integração entre 
academia, instituições públicas e um movimento sindical plenamente 
engajado nas lutas de suas categorias, particularmente, pela saúde no 
trabalho. Pessoalmente, entrar na área significou uma magnífica guinada 
na minha vida, após longa trajetória dedicada à educação popular, 
à assessoria sindical e à formação. Decisões e ações que me custaram 
sete anos de exílio. Hoje, considero um privilégio poder continuar essa 
trajetória, fazendo uma síntese de minhas vivências anteriores de reflexão 
teórica e de formação-ação, por meio do apoio que venho dando para 
a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora (PNSTT).

FIS - Professor, o que acha da saúde do trabalhador no Brasil 
de hoje?

Minayo – Concordo com a maior parte das análises críticas que 
diversos parceiros realizam sobre a situação da sociedade brasileira e da 
saúde dos trabalhadores na atual conjuntura e, inclusive, com as várias 
razões para explicarem tal quadro. No entanto, prefiro não insistir em 
abordagens suficientemente discutidas. Principalmente porque há uma 
proliferação de discursos repetitivos e denunciativos que não levam a 
propostas necessárias ao aprimoramento das práticas. 

Nos últimos anos assumi uma posição, seja como professor ou 
assessor, de evitar discursos ideológicos repetitivos ou que acabam se 
restringindo a meras denúncias. Tenho optado por aportar contribuições 
propositivas para subsidiar a prática de profissionais de saúde ou para 
desvendar problemáticas de determinadas categorias ainda pouco 
tratadas, tanto nas áreas de conhecimento como pelos profissionais de 
vigilância em saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.

Estimo como muito relevante o fato de ter sido instituída a 
PNSTT, que expressa de forma bastante consistente e pormenorizada 
o patrimônio reflexivo e de práticas acumulado ao longo das últimas 
décadas por setores acadêmicos, entidades representativas da sociedade 
civil e profissionais dos serviços. Sua promulgação era almejada desde 
a I CNST. Também assinalo como importante o decreto presidencial 
sobre a Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho de 2011. 

Esse dispositivo visa superar a fragmentação das ações interministeriais 
no âmbito do trabalho, da saúde e da previdência. Apesar das limitações 
e de algumas inconsistências que contêm, é de se esperar que propicie 
articulações efetivas entre as três áreas. Quanto à PNSTT, a despeito de 
sua enorme relevância, sua implementação enfrenta enormes desafios na 
atual conjuntura.

Destaco, entre eles, o referente a um dos seus objetivos 
prioritários que é o fortalecimento da Vigilância em Saúde do Trabalhador 
(Visat) e sua integração com os demais componentes da Vigilância em 
Saúde, com vistas à promoção da saúde e de ambientes e processos de 
trabalho saudáveis. Ainda que diversos avanços tenham sido obtidos em 
determinados Estados, são muitas as limitações para realizar ações a esse 
respeito, em conformidade com os critérios metodológicos estabelecidos 
nas normativas atuais para a implementação da política. 

FIS - O que acha da atuação articulada entre a academia, a 
Renast e o movimento sindical?

Minayo - Ter por referência a PNSTT é uma oportunidade ímpar 
para melhorar ou superar o distanciamento entre a academia no apoio às 
práticas dos serviços e das organizações de trabalhadores. No caso da Visat, 
o grau de complexidade requerida para o desenvolvimento de algumas ações 
exige conhecimentos específicos para a intervenção. Quanto à academia, as 
próprias políticas de ciência e tecnologia já questionam em todo o mundo 
a produção de conhecimentos que não redunde em benefício da sociedade. 
Nesse sentido, é louvável que sejam muitas as pessoas de diversas áreas 
do conhecimento estudando os problemas decorrentes da relação saúde-
trabalho, trazendo subsídios para a implementação de ações de vigilância 
nos setores estudados. Em geral, os melhores estudos são os que articulam as 
abordagens teóricas com o saber que vem da experiência dos trabalhadores 
e suas organizações. Essa estratégia metodológica é fundamental para a 
eficácia da Visat. Quanto à Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (Renast), é importante assinalar que, em boa parte dos Centros 
de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest), falta um quadro qualificado, 
suficiente e estável de profissionais capazes de consolidar práticas 
interdisciplinares e intersetoriais condizentes com as diretrizes da Visat. A 
ausência de critérios técnicos na indicação de gestores, por motivações de 
cunho político-partidário, costuma ser um complicador frequente e comum 
em instituições públicas brasileiras. Mas, apesar das limitações, observam-
se diversas experiências significativas de Visat em determinados segmentos 
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econômico-produtivos e em várias localidades, desenvolvidas em alguns 
Cerest do país. Uma delas acontece no sul do país e tive a oportunidade de 
acompanhar. Teve sua origem no Encontro Macro-Sul da Renast, em 2012. 
As discussões travadas nesse encontro, primeiro desse nível organizado 
no país, incluíram a socialização das práticas desenvolvidas nos estados 
e municípios da região. Essa valiosa reflexão propiciou a definição dos 
setores que seriam priorizados nas ações da Visat nos estados e, entre eles, o 
de frigoríficos. Com a finalidade de subsidiar a implementação de ações, foi 
criado um grupo de trabalho com representantes dos estados que programou 
um processo continuado de formação-ação dos técnicos da região. Como 
resultado desse processo de capacitação foi elaborada uma proposta de 
Visat nesse setor, tendo como referência fundamental a NR-36. Essa NR 
vem pautando uma prática bastante frutífera dos Cerest, junto às empresas 
sob intervenção. Em relação aos movimentos de luta dos trabalhadores pela 
saúde, que já tiveram sua importância nas décadas de 1980 e 1990, constata-
se nos últimos tempos uma grande fragilidade que se reflete também na 
atuação das Cist (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador). Embora 
existam formalmente Cist em todos os estados e alguns municípios, em 
geral, o nível de representatividade dos seus membros é limitado e o seu 

funcionamento precário. São raros os casos de engajamento de participantes 
dessas comissões em todas as etapas do processo da Visat. Alguns Cerest 
aderiram à iniciativa muito bem avaliada do Ministério da Saúde de 
promover cursos de educação à distância nos estados para uma atuação 
qualificada de agentes do controle social na Visat. Contudo, vários motivos, 
como entraves burocráticos, impediram a sua implementação em grande 
parte dos estados e, por isso, a proposta não obteve o êxito almejado. É 
indiscutível a necessidade de se realizarem atividades de formação de 
recursos humanos para atuar em sintonia com as diretrizes da Visat. Mas 
é preciso que seja uma formação que leve em conta a heterogeneidade dos 
Cerest, dos seus gestores e técnicos, e de outros agentes. Assim como é 
necessário que se estabeleçam estratégias diversas de acompanhamento das 
práticas. Por isso, o processo de formação precisa ser repensado e deve se 
distanciar dos tradicionais cursos universitários de extensão. Enfim, tenho 
grandes expectativas nos desdobramentos dos projetos de formação em 
Visat já executados em vários estados. É o caso do Fórum Intersindical 
instalado no Rio de Janeiro, constituído com a participação dos diversos 
atores fundamentais para a implementação de ações transformadoras da 
situação de saúde dos trabalhadores

Washington é diretor de Legislação e Assuntos Jurídicos do 
Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação 
em Saúde Pública – ASFOC-SN (Fundação Oswaldo Cruz).

Washington chega ao sindicato como dirigente em 2015. Servidor 
da Fiocruz, desde 1986, primeiro como analista de administração e 
depois como pesquisador, sempre acompanhou as atividades sindicais. 
Chegou na transição da ditadura para a democracia, no auge da Reforma 
Sanitária, e com o Sergio Arouca ocupando a presidência da Fiocruz. 
Na época, o sindicato era uma associação de servidores. Hoje, a Asfoc 
tem uma atuação ampla, participa do Fórum dos Serviços Públicos 
Federais, onde se discute assuntos de importância para o funcionalismo 
público federal: data base, carreira, Previdência Social, direito de greve, 
entre outros. Além disso, participa de movimentos, principalmente de 
saúde, das conferências de saúde e das instâncias que são constituídas 
para defesa da sociedade brasileira e do Sistema Único de Saúde. Na 
Mesa Permanente de Negociação com a presidência da Fiocruz discute 
aspectos relativos à saúde dos seus trabalhadores. Esse mecanismo 
permite à Asfoc acompanhar com mais efetividade os compromissos 
firmados na instituição. Atualmente, são reuniões mensais onde são 
firmados protocolos de ações, acompanhamento e monitoramento da 
eficácia da implantação. O Protocolo Fiocruz Saudável é um desses 
exemplos. A preocupação da Asfoc é com todos os trabalhadores da 
Fiocruz e não só com os servidores estáveis. Washington vê o Fórum 

Intersindical como um reforço de uma retomada que pode contribuir 
para mudar a história da saúde do trabalhador.  Questões que ficam fora 
da agenda sindical são aqui discutidas. Outro fórum do Rio de Janeiro é 
o SIASS (Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor), em que 
o foco era inicialmente a questão pericial, mas vem alcançando outros 
temas. E o Fórum Intersindical pode reforçar essa luta, com seus canais 
das diferentes áreas sindicais. O Renato Bonfatti considera que, de um 
modo geral, a saúde do trabalhador incomoda o servidor e o profissional,  
tanto da  área  sindical  quanto da academia, porque não se observam 
resoluções mais efetivas dos problemas. Washington concorda e 
assinala: “É preciso encaminhar demandas com a possibilidade 
de buscar mecanismos de se antecipar aos problemas de saúde do 
trabalhador, ser proativo, e não buscar resolver o problema depois 
que ele já se instalou.” Washington também ressalta que “O curso de 
formação intersindical de 2015 foi um momento de conhecimento e 
ampliação de visão. Ações conjuntas com outros sindicatos podem 
concretizar soluções.” Assinala, também, que a Asfoc possui 
coordenação regional em vários estados e periodicamente realiza um 
seminário para discutir diferentes questões. Um dos compromissos é 
levar a pauta da saúde do trabalhador para ser ampliada nacionalmente, 
com ênfase na saúde mental que já foi ponto de pauta. A Asfoc reitera 
o compromisso de defesa da Reforma Sanitária e do SUS, em que se 
insere a saúde do trabalhador

perfil sindicAl

Washington Luiz Mourão Silva 

Compromisso com a defesa do SUS
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Médica, especialista em Medicina do Trabalho, mestre em Educação e doutora em 
Sociologia. É também professora do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde desenvolve atividades de ensino, 
pesquisa e extensão na área de Saúde Coletiva. Uma das maiores expressões na luta 
por direitos dos trabalhadores no tocante às relações saúde, trabalho e ambiente. 
Mulher guerreira que transita entre a academia e os movimentos sociais com coragem e 
desenvoltura, Raquel é coordenadora do Núcleo TRAMAS - Trabalho, Meio Ambiente e 
Saúde -, que centra sua pesquisa nos conflitos socioambientais. Embora suas atividades 
se concentrem mais no Ceará, Raquel é uma peregrina brasileira incansável discutindo 
temas como a industrialização, a carcinicultura, a indústria calçadista, os agrotóxicos, 
a mineração de urânio e, entre outros, a territorialização em saúde. Raquel faz parte 
da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e é uma de nossas inspirações para seguir no 
enfrentamento com aqueles que dilapidam o ambiente e a saúde da classe trabalhadora. 

Raquel Maria Rigotto 

FIS - Porque você enfatiza as relações saúde, trabalho e 
ambiente?

Raquel - O debate sobre a reestruturação produtiva e suas 
implicações para a saúde do trabalhador, ainda nos anos 1980, levou-nos 
a uma ampliação do olhar para o contexto em que ela ocorria: o avanço 
da mundialização da economia; a divisão internacional do trabalho (e dos 
riscos!) conduzida pelas grandes corporações econômicas; a subordinação 
dos Estados, via neoliberalismo, às necessidades do mercado. Neste 
contexto, a questão dos modelos de desenvolvimento adotados pelos 
países que então denominávamos de “Terceiro Mundo” se coloca como 
muito relevante na determinação do processo saúde-doença da população.

Os processos produtivos, expressão dos empreendimentos 
econômicos fomentados pelo Estado nos territórios de vida, passam 
a ser analisados como fonte de riscos tecnológicos que atingem os/as 
trabalhadores/as e saltam os muros das fábricas, afetando também as 
comunidades do entorno. 

O florescimento da questão ambiental na agenda política 
nacional e internacional nos convida a considerar, ao lado da divisão 
internacional do trabalho, a divisão internacional da natureza: em tempos 
de acumulação por espoliação, os bens naturais como a terra, as águas, a 
biodiversidade tendem a ser mercantilizados para manter os padrões de 
lucro dos conglomerados econômicos.

É o extrativismo rentista que hoje invade os territórios dos 
povos do Sul global para extrair das entranhas da terra a sua fecundidade 
e jazidas, produzindo commodities agrícolas e minerais, à custa de 
profundas alterações nos modos tradicionais de trabalho e reprodução da 
vida, de degradação ambiental, de contaminação local e remota do ar e 
das águas, de ameaça à segurança alimentar e hídrica no campo e nas 
cidades, de adoecimento e morte de trabalhadores/as e suas famílias, de 
comprometimento da vida das futuras gerações.

O movimento pela Justiça Ambiental nos alerta para as desigualdades 
ambientais assim produzidas: os bônus do desenvolvimento vão para um grupo 
muitíssimo reduzido de acionistas e seus aliados, enquanto os ônus recaem 
sobre os/as trabalhadores/as, moradores/as das periferias das grandes cidades, 
povos indígenas, comunidades tradicionais como as afrodescendentes, 

ribeirinhas, geraizeiras, faxinais, pesqueiras e tantas outras que buscam resistir 
às margens do paradigma da sociedade capitalista. 

A partir desta resistência e da afirmação da possibilidade de 
outros projetos de sociedade, os conflitos ambientais se configuram como 
desafio central e fecundo para nossas práxis no campo da saúde. 

Apoiados num campo de estudos transdisciplinar, podemos 
compreender os processos de produção e os processos de trabalho com 
seus riscos e impactos sobre a saúde dos/as trabalhadores/as numa 
perspectiva de classe, que incorpora também as dimensões de gênero, 
etnia, raça, geração, bem como politiza a relação sociedade-natureza. 

Trabalhadores e trabalhadoras, compreendidos para além de 
sua inserção específica num emprego ou posto de trabalho - como nos 
convoca a Saúde do Trabalhador - constituem uma chave central de 
leitura, denúncia e solidariedade para desocultar as injustiças ambientais 
do modelo de desenvolvimento em curso em nosso país, articulando 
pesquisadores/as e profissionais de diferentes áreas e contribuindo para 
unificar e ecoar lutas setoriais.

FIS - Como é a relação do grupo de pesquisa que você 
coordena com os movimentos sociais?

Raquel - Bem, o Núcleo Tramas (Trabalho, Ambiente e 
Saúde) se insere na Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará desde 1997. Iniciamos com estudos sobre a industrialização 
no Ceará, depois aprofundamos o foco na saúde dos/as trabalhadores/
as nas fábricas de calçados que migraram para cá nos anos 1990. Em 
seguida, comunidades de pescadores e marisqueiras nos pediram ajuda 
para compreender os impactos da carcinicultura (cultivo de camarões 
em cativeiro) sobre o seu trabalho tradicional e sua saúde. Estudamos 
também os possíveis impactos das indústrias previstas para o Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém sobre o povo Anacé que lá vivia há mais 
de um século. O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) 
e a CPT (Comissão Pastoral da Terra) nos convocaram para um estudo 
sobre a saúde dos trabalhadores em região de expansão da fruticultura 
irrigada para exportação na fronteira com o Rio Grande do Norte, com 
uso intensivo de agrotóxicos. Os mesmos movimentos também trouxeram 
a nós questionamentos sobre as possíveis consequências da implantação 
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de um projeto de mineração de urânio e fosfato no sertão central cearense. 
Estas relações com pessoas, comunidades, associações, sindicatos, 

movimentos sociais e entidades têm nos ensinado tanto que as denominamos 
Pedagogia do Território. Nestes quase vinte anos de trabalho, entre muitos 
outros aprendizados, temos compreendido de forma essencialmente concreta 
a responsabilidade da tecnociência na produção de contextos de riscos à 
saúde e à vida; os limites teóricos e metodológicos da ciência moderna para 
abordar a complexidade dos problemas sociais que ela contribui para criar; 
e a necessidade urgente de reconhecermos, valorizarmos e dialogarmos com 
outros saberes, especialmente os dos trabalhadores/as e populares. Têm nos 
levado também a questionar as instituições científicas e o próprio trabalho 
docente na Universidade: em que medida nossas práticas acadêmicas são 
socialmente referenciadas e voltadas para o interesse público? 

Com estas reflexões, temos organizado nosso processo de 
trabalho na academia a partir das necessidades de conhecimento dos 
grupos sociais vulnerabilizados pelo modelo de desenvolvimento, 
apresentadas a nós como demandas de pesquisa. Estudantes de graduação 
e pós-graduação se aproximam destes territórios de conflito e, com 
seus sujeitos, definem os problemas de estudo e metodologias que 
facilitem a construção de conhecimentos. Desta forma, ressignificamos 
o convencional tripé acadêmico – Ensino, Pesquisa e Extensão – em 
processos de co-labor-ação junto aos territórios, que conduzem à 
construção compartilhada de conhecimentos e iluminam a formação de 
jovens docentes e pesquisadores/as. Em busca de contribuir na construção 
de uma ciência e de práxis acadêmicas emancipatórias, do ponto de vista 
político-crítico e humano-solidário. 

No âmbito dos movimentos sociais nacionais, temos participado 
da Rede Brasileira de Justiça Ambiental e da Campanha Permanente 
contra os Agrotóxicos e pela Vida, além do Comitê Nacional em Defesa 
dos Territórios e pela Vida. Através do GT Saúde e Ambiente da Abrasco 
(Associação Brasileira de Saúde Coletiva), estamos avançando na perspectiva 
de aproximar pesquisadores e movimentos sociais, a partir do II Simpósio 
Brasileiro de Saúde e Ambiente (Sibsa), realizado em 2014, e que incluiu um 
Fórum de Diálogo de Saberes, em que sujeitos em luta em mais de 30 conflitos 
ambientais vieram compartilhar conosco seus saberes e desafios. 

Tivemos também oportunidade de um bom diálogo com o 
GT de Saúde do Trabalhador da Abrasco, identificando nossas muitas 
possibilidades de trabalho conjunto. 

O III Sibsa está sendo pensado numa construção processual ainda 
mais rica, em aliança com os movimentos e redes que preparam o II 
Encontro Diálogos e Convergências a partir de caravanas territoriais: é o 
“Sibsa em Movimento”.

FIS - E a questão dos agrotóxicos?
Raquel - Os agrotóxicos estão, sem dúvida, entre os maiores 

problemas de saúde pública do país hoje, seja pelo enorme contingente 
de expostos: trabalhadores/as das fábricas de venenos, da agricultura, da 
indústria da madeira ou das campanhas de controle de endemias, entre 
outros; até os moradores do entorno de empreendimentos do agronegócio 
e os consumidores de alimentos: todos/as nós!

A questão dos agrotóxicos consigna e exemplifica de forma 
clara as conexões entre os interesses dos grandes grupos econômicos e 
seu poder político para moldar o modelo de desenvolvimento agrícola 
adotado no Brasil, desregulamentar e flexibilizar as leis, alimentar a 
precariedade das políticas públicas quando se trata de garantir direitos, 
especialmente à saúde. 

Enquanto a indústria química lucra mais de 11 bilhões de dólares 
por ano no Brasil e nos renova, desgraçadamente, o título de maiores 
consumidores de venenos do mundo, Kátia Abreu cria, apoiada em 
financiamentos por fundos públicos, o território do Matopiba - envolvendo 
73% do cerrado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia no projeto destruidor 
do agronegócio -, em detrimento de mais de 800 assentamentos de reforma 
agrária, de terras indígenas e comunidades quilombolas, para quem resta a 
alternativa infernal de se converterem em mão-de-obra para a produção das 
commodities que envenenam seus territórios de vida, saber e cultura.  

Ao mesmo tempo, não sabemos dizer ao certo quantos trabalhadores 
e trabalhadoras se intoxicam ou morrem por agrotóxicos, seja nas empresas 
ou na agricultura familiar, esta vitimada pela propaganda, pela formação 
dos profissionais da agronomia e pela assistência técnica pública que, 
quando chega, é para reforçar o paradigma da modernização agrícola. Muito 
menos sabemos dizer a quantas andam os efeitos crônicos dos agrotóxicos 
- cânceres, malformações congênitas, distúrbios endócrinos e reprodutivos, 
doenças hepáticas, pulmonares ou renais -. 

Em muitos estados, sequer temos dados públicos confiáveis sobre 
o uso de agrotóxicos para tentar, através das pesquisas, evidenciar as 
associações entre os agravos e a exposição aos mais de 500 ingredientes 
ativos registrados no país.

Este é também um bom exemplo da potência do trabalho conjunto 
entre os campos da Saúde do Trabalhador e da Saúde e Ambiente (entre 
outros!): no marco da determinação social do processo saúde-doença, urge 
revisitar a questão dos agrotóxicos na perspectiva da promoção da saúde; 
das vigilâncias em saúde do trabalhador, ambiental, epidemiológica 
e sanitária; da atenção à saúde e da educação popular. Junto com os 
movimentos sociais, estamos desafiados a seguir construindo o SUS que 
nos encantou nos anos 1980! 

No dia 8 de abril, teve 
início, no DIHS, o 
Curso de Formação 
Intersindical.
A palestra inaugural
foi proferida pelo Prof. 
René Mendes (na foto)

Reunião do Fórum 
Intersindical do 
dia 01/04/2016. Na 
frente, em destaque, 
agachado de azul 
listado, o entrevistado 
do Perfil: ZULU
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Artigo

Uma Ponte para o Mundo
Eguimar Felício Chaveiro

Mariana, 8 anos, é cega. Nasceu assim. Negra, magra, pobre. 
Simpática. Sua irmã, Deusilene, 11 anos, enxerga muito bem, vê para 
três, pois tem a missão diária de cuidar de Mariana e de seu irmão Thiago, 
6 anos, quando a sua mãe, apelidada de mãe solteira, negra, migrante 
nordestina, todos os dias bem cedo sai de sua casa na periferia urbana e 
caminha para diversos lugares. É diarista.

Já se sabe: os olhos do cego são as mãos, a imaginação. E o seu 
destino social é medido pela solidariedade. Qual será o futuro de Mariana? 
O que está implicado na consecução da vida da Pessoa com Deficiência 
(PCD) da classe trabalhadora?

Os resultados de pesquisa do grupo Cartografias Existenciais 
– uma ponte para o mundo – mostram que há, no Brasil atual, cerca 
de 15% a 20% da população com deficiência. Esses números não são 
aleatórios, nem decorre da essência natural do corpo, menos ainda de uma 
conspiração histórica de um possível pecado capital desse país católico. 
Há neles uma lógica social: a maior parte das pessoas que compõem o 
segmento denominado PCD é pobre, negra, mora nas zonas segregadas 
das cidades, é de sexo feminino.

Essas características nos sugerem uma reflexão: de maneira direta 

e indireta os problemas da Deficiência não se restringem à lesão, mas ao 
modo como a sociedade brasileira, fraturada social e economicamente, 
impede vários grupos sociais de se apropriarem de sua riqueza e a 
inserirem em seus territórios. Sendo assim, a maior deficiência para um 
sujeito é ser tolhido de participar, interagir, relacionar, conviver.

Aqui entra o trabalho como a ponte para o mundo da PCD. 
Original e substancialmente gerado para libertar, o trabalho pode ser a 
ponte pela qual o sujeito com deficiência sai da clausura da lesão para a 
ação participativa. 

Contudo, o trabalho calcado na EFICIÊNCIA PRODUTIVISTA, 
organizado para gerar lucro e fundamentado no valor capitalista, gera, 
também, a lesão nos corpos e no espírito humano, por meio de acidentes, 
adoecimentos, tristeza. O paradigma da eficiência produtiva é deficiente 
humanamente.

Resta libertar o trabalho da EFICIÊNCIA PRODUTIVISTA para 
não gerar a DEFICIÊNCIA HUMANA. E fazê-lo como gesto saudável 
para que a PCD tenha uma vida íntegra e digna. 

Mariana, 8 anos, é cega, pobre, negra, mulher, mas pode enxergar, 
depende de nossa visão de mundo. 

trAbAlhAdores Anônimos

Dando Visibilidade 
às Identidades Sociais

As doulas e o passaporte para a vida
Camila Grisard é uma jovem de 29 anos, pedagoga, que atua em educação 

infantil e desde o nascimento de sua filha, Maria Luiza, há três anos, estuda o parto 
humanizado. Induzida a se submeter a uma cesariana desnecessária teve depressão pós-
parto e após superar essa fase decidiu ajudar outras mulheres sobre os benefícios do parto 
natural e os riscos da cesárea eletiva. “Tornei-me doula há cerca de um ano e já acompanhei 
partos em maternidades públicas e particulares.” Faz parte da equipe Doulas no Rio que promove 
reuniões gratuitas sobre gestação, parto, amamentação. Camila ressalta com firmeza: “acreditamos na 
mulher, no protagonismo feminino, apoiamos suas escolhas, ajudamos com informação, acolhimento e cada 
vez mais empoderamento. Não fazemos nenhum tipo de avaliação técnica, não realizamos nenhum procedimento médico ou clínico, não discutimos 
procedimentos com equipe médica, não questionamos decisões, não substituímos o acompanhante, não substituímos nenhum profissional da saúde 
de assistência ao parto, nossos trabalhos são diferentes e complementares.” Camila observa que Klaus e Kennel publicaram, em 1993, um estudo 
sobre os resultados da presença da doula no trabalho de parto e parto: redução de 50% de cesariana; redução de 25% na duração do trabalho de parto; 
redução de 30% de analgesia peridural; redução de 40% no uso de ocitocina; redução de 40% no uso de fórceps (Klaus M, Kennel J. “Mothering 
the mother: how a doula can help you to have a shorter, easier and healthier birth.” Hardcover). “No trabalho como doula sinto-me muito mais feliz. 
É uma alegria muito grande poder estar ao lado das mulheres no momento do nascimento de seus filhos, a alegria e a emoção do momento fazem 
deste um trabalho maravilhoso. Nunca estive tão realizada profissionalmente como agora. Financeiramente não posso atuar apenas como doula, mas 
este é um trabalho de grande alegria e realização profissional.” 
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Jaime Henrique Nascimento dos Santos  (Zulú)

Suando em bicas para fornecer água à população
Jaime ou Zulu é funcionário da CEDAE [Companhia Estadual de Águas 

e Esgotos] há 29 anos e está como diretor do sindicato na função de saúde, 
segurança e ambiente no trabalho. Começou no sindicato como delegado sindical 
e. posteriormente, como diretor começou a estimular ações e tomar providências 
na questão da saúde do trabalhador. 

Com a contratação de um técnico, passou a trabalhar com as questões 
técnicas e políticas. Observa Zulu: “Hoje nós temos a grande preocupação de que 
a maior parte dos nossos trabalhadores não são amparados pelas NR (Normas 
Regulamentadoras), pois não existe uma especificidade para a nossa atividade.” O 
trabalho da CEDAE com água e esgoto, como o próprio nome diz já demonstra o 
quanto é insalubre. Dentro de uma estação de tratamento de água ou de esgoto os 
riscos à saúde são muitos. 

São muitos os casos de câncer de trabalhadores da CEDAE. As atividades, 
além do risco de acidentes, são realizadas pelos trabalhadores com inúmeras 
substâncias químicas. Tudo para que a água, principalmente no sistema Guandu, 
chegue limpa, límpida e de boa qualidade para que as pessoas possam beber sem 
medo e com segurança. 

Zulu assinala: “É um trabalho muito árduo, muito difícil, e inclusive é 
altamente perigoso, porque são cilindros de cloro que ficam lá e um vazamento desses 
não só destrói parte do sistema Guandu, matando aqueles companheiros que ali 
estiverem, como aqueles que moram à margem do rio sofrerão por esse vazamento.”

Entre os acidentes de trabalho graves houve um em Paquetá com a morte 
de 3 trabalhadores. Dois estavam trabalhando no conserto de uma elevatória 

de esgoto e o terceiro foi socorrer e também morreu. Zulu relata outro acidente 
grave: “A outra morte aconteceu em Sulacap. Um companheiro foi soterrado 
e veio a falecer. O engenheiro da época chegou a dizer para os trabalhadores 
botarem o corpo de lado e voltarem aos seus trabalhos. E com isso o sindicato 
foi chamado, fizemos a intervenção, procuramos a delegacia, o delegado junto 
com a sua equipe esteve lá, levando o engenheiro para a delegacia para prestar 
depoimento. Esse foi um ponto importante que nos preocupou ainda mais com a 
questão.” Nessas atividades os trabalhadores estão expostos ao sol, à chuva, ao 
vento e ao trânsito pesado da cidade. A sinalização para trabalhar é precária e um 
problema ainda maior é o trabalho em profundidade, pois não existe um sistema de 
escoramento adequado para grandes vazamentos. É uma atividade realizada sem 
nenhuma prevenção, ocasionando o que aconteceu recentemente em Cascadura, 
em que o trabalhador que fazia o serviço de madrugada teve parte de suas pernas 
soterradas, após a ruptura da adutora. Zulu observa: “Hoje, sempre que temos um 
vazamento de grande porte, ficamos muito preocupados, procurando estar próximo 
acompanhando o serviço, vendo como está sendo feito, se os companheiros estão 
equipados, se há segurança...” Uma discussão do sindicato com a empresa é 
sobre o tipo de uniforme que não é adequado para o trabalho em sol a pique. Os 
trabalhadores suam muito e o uniforme cola no corpo impedindo a mobilidade 
para fazer o serviço. A luta é constante. Zulu ainda observa que frequenta o Fórum 
desde o início, junto com os metalúrgicos e outros companheiros das centrais. 
Assinala que o aprendizado é grande, possibilitando repassar o conhecimento 
adquirido para seus companheiros. 

A orelhinha do amor
Seu nome é Fatima Silva Teixeira. Aos 33 anos de idade, embora trabalhe como técnica de 

enfermagem, a necessidade de complementar sua renda levou-a a buscar uma atividade extra que já 
vem desenvolvendo há 9 anos: furar orelha de bebês. Fatima, em sua moto, faz visitas domiciliares 
em famílias de classe média e, também, de baixa renda. Apesar de oferecer outros cuidados a recém-
nascidos, como os de babysitter, é furando orelhas que Fatima se realiza e coloca em seu blog: Amo o 
que faço! Fatima não vê problemas de saúde em seu trabalho, principalmente porque as pessoas para 
quem trabalha lhe acolhem com carinho e delicadeza. Seria muito bom para a saúde do trabalhador 
se o trabalho feito com amor fosse gratificado e retribuído na mesma medida do amor. 

Doula é o nome que se dá às mulheres que auxiliam outras mulheres a fazer a passagem de seus bebês para a 
vida, com apoio emocional e físico, diminuindo seus medos e dificuldades no momento que pode ser considerado 
como o maior tributo à celebração da vida. Doula não é parteira e não realiza qualquer procedimento médico. 
É uma espécie de anjo-da-guarda desse momento tão fundamental na vida das mulheres, de seus parceiros e 
suas famílias. Pois o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro pretende proibir o ingresso de doulas 

em maternidades, com a Resolução nº 266, de 2012. Ocorre que uma resolução não pode se sobrepor a uma 
Lei. É o que ocorre com esta resolução do CREMERJ, que não reconhece o artigo 19-J da Lei Orgânica da Saúde 

(Lei 8.080, de 19/09/1990), incluído pela Lei Nº 11.108, de 07/04/2005. Lá está claro que a parturiente indicará seu 
acompanhante durante o parto. Assim, se a parturiente indicar uma doula, ela deverá ser acolhida em nome da lei e 

em nome do respeito às pessoas que, por amor, carimbam o passaporte para a vida. E além do mais, tanto o Ministério da 
Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde apoiam o trabalho das doulas. Parece não ter fim o corporativismo médico....
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René Mendes é referência obrigatória nos textos acadêmicos de saúde do trabalhador. 
Médico com formação em saúde pública e notória experiência nacional e internacional 
no campo das relações saúde-trabalho, foi professor da Unicamp e da UFMG. 
Precocemente aposentado vem acompanhando a implementação da saúde do 
trabalhador, no Brasil, desde a década de 1970, e é vinculado à Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho [ANAMT], onde foi presidente. Suas atividades como 
consultor empresarial lhe tornaram figura muitas vezes polêmica, retratada na presente 
entrevista, marcada pela emoção de seu depoimento e pela convicção reiterada de que 
navegar em campos contraditórios é preciso. 

René Mendes

FIS – René, fale um pouco da sua trajetória no campo das 
relações saúde-trabalho.

René – Para mim, é uma alegria e uma emoção dizer, logo 
no início desta entrevista, que dos 70 anos de vida que acabei de 
completar, 45 foram intensamente dedicados ao campo das relações 
saúde-trabalho. Médico pela Escola Paulista de Medicina, em 1971, 
desde então, construí minha formação sobre as bases da Saúde Pública, 
na USP [Universidade de São Paulo]. Apoiado pela Fundacentro, (São 
Paulo), meu primeiro vínculo de trabalho no campo (1972-1976), num 
tempo de desafios maravilhosos, busquei combinar a prática clínica 
em Patologia do Trabalho, sob a orientação dos professores Bernardo 
Bedrikow (1924-2008) e Diogo Pupo Nogueira (1919-2003), com a 
formação acadêmica em saúde pública. Comecei pelo mestrado (1975), 
com o tema dos acidentes do trabalho em pequenas empresas; depois 
o doutorado (1978), com o tema da silicose pulmonar, até chegar à 
livre-docência (1985), com o paradigmático tema “Doutrina e prática 
da integração da Saúde Ocupacional no Setor Saúde: contribuição para 
a definição de uma Política”. Apesar do termo “saúde ocupacional”, na 
época ainda amplamente utilizado, a tese da tese era a de que o locus 
institucional da saúde do trabalhador deveria ser o da saúde, e não o 
do trabalho... Esta tese, direta ou indiretamente, refletia e continua a 
refletir o meu modo de entender e de lutar por essa bandeira, ao longo 
de minha trajetória, que foi caracterizada por uma rica alternância 
entre a carreira universitária e o exercício no setor público, nacional e 
internacional. Na universidade fui professor na Unicamp, na Escola  de  
Saúde  Pública  da  Universidade  Johns Hopkins (1983-2014) e no Dpto. 
de Medicina Preventiva e Social da UFMG, em Belo Horizonte (16 anos 
bem vividos), onde me aposentei como professor titular. Na verdade, 
dos 12 anos, até hoje, aos 70 anos, nunca parei de trabalhar... Na área 
pública, lutei por essa bandeira no Ministério da Saúde (1976/1977); 
no Centro de Saúde-Escola de Paulínia, onde fui diretor (1977); nas 
consultorias internacionais que realizei para a OPAS/OMS, a partir de 
1977, até vir a ocupar o cargo de primeiro Assessor Regional em Saúde 
do Trabalhador, na sede da OPAS, em Washington (1982-1984).

Mais tarde, também foi minha luta como Secretário-Adjunto de 
Saúde no Estado de São Paulo (1987), e, novamente, no Ministério da 
Saúde, em rápida passagem em 1990/91. Em suma, apesar da diversidade 
e riqueza, minha trajetória acadêmica não foi marcada pelos indicadores 

quantitativos formais de elevada produtividade - os quais até questiono -, 
mas por diversificada contribuição institucional no país e fora dele, assim 
como por densa produção didática no campo da Patologia do Trabalho, 
de 1980 até hoje, o que a levou a ser referência na Medicina do Trabalho, 
na Saúde do Trabalhador, na Saúde Ambiental e, de certa forma, na 
Epidemiologia. O percurso internacional, como consultor e depois como 
funcionário da OPAS/OMS e da OIT, como professor visitante da Johns 
Hopkins, por 31 anos, e na vida associativa da Comissão Internacional 
de Saúde no Trabalho (ICOH), marcaram minha vida e meus interesses, 
sempre diversificados, amplificados e sem fronteiras, conceito não apenas 
geográfico, mas também político-institucional e ideológico, aplicável a tudo 
o que fiz e continuo fazendo. Sou um rebelde contumaz a todas as tentativas 
de “alinhamentos”, “enquadramentos”, “figurinos”, “scripts”, “rotulagens” 
e outras expressões, explícitas ou sutis, de dominação e submissão...

FIS – Como é transitar entre a Medicina do Trabalho/Saúde 
Ocupacional e a Saúde do Trabalhador, considerando as contradições 
e antagonismos conceituais entre as visões epistemológicas de suas 
abordagens?

René – Entendo que o campo da Saúde do Trabalhador é uma 
construção social universal, que, em nosso país, nos remete à transição 
dos anos 1970 e 1980, e que recebeu e continua recebendo contribuições 
de diferentes áreas do conhecimento e de distintas práticas, inclusive da 
Medicina e da Medicina do Trabalho, “pré-existentes”... Tentar apagá-
las, ignorá-las ou mesmo combatê-las, além de impossível, não faria 
sentido como processo. “O passado é uma lição para se meditar, não 
para se reproduzir”, dizia Mario de Andrade. Com minha formação na 
década de 1970, quando a Medicina do Trabalho em nosso país ainda 
era incipiente, adotei-a, conscientemente, para ajudar a transformá-
la, por haver abraçado referenciais e valores da Saúde Pública, depois 
Saúde Coletiva, e da Epidemiologia, nas suas fronteiras com a Medicina 
Social. Daí, por exemplo, a decisão precoce e perene, de nunca trabalhar 
como médico do trabalho em alguma organização ou empresa. Mais 
tarde, meu engajamento consciente no movimento de construção daquilo 
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que Elizabeth Dias e eu denominamos como percurso “da Medicina do 
Trabalho à Saúde do Trabalhador”, em artigo paradigmático em nosso 
meio. Mencionei, aliás, minha tese de livre-docência que subsidiou a tese 
de doutorado da Profa. Elizabeth, na sua profissão de fé na utopia da 
saúde do trabalhador no SUS... 

Devo mencionar, ainda, a honra de, ao lado de Pedro Elias 
Makaron e Luiz Carlos Morrone, entre outros, haver ajudado a promover 
uma abertura na ANAMT,

já em 1987, quando o tema “Da Medicina do Trabalho à Saúde 
dos Trabalhadores” foi definido como oficial no V Congresso Nacional 
da então novel especialidade médica. A querida Professora Ana Maria 
Tambellini - companheira, amiga e ícone - brindou-nos com a conferência 
de abertura e colegas como José Luiz Riani Costa, Antonio Alves de 
Souza, Elizabeth Dias, articulados comigo - enquanto Diretor Científico 
da ANAMT - nos engajamos naquele incipiente, mas, rico movimento, 
com presença e protagonismo na 8ª Conferência Nacional de Saúde, na 1ª 
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (1986) e no movimento 
sanitário constituinte, bem como o que trabalhou pela Lei 8.080/90. 
Assim, preferi lutar por essa construção, a partir da formação médica; da 
Medicina do Trabalho, capitalizando liderança, prestígio e visibilidade 
para, dialeticamente, estar dentro para mudar. Desde então eu entendia 
que a condição de “insider” poderia ajudar mais que a de “outsider”... E 
assim continuei, por exemplo, como Presidente eleito da ANAMT, por 
dois mandatos (2001-2007). 

Importantes avanços conceituais, políticos e de práticas foram 
alcançados por meio dessa opção estratégica que, recentemente, recebeu 
o empenho de outros colegas dirigentes da ANAMT, como Zuher Handar, 
Ildeberto Muniz, Paulo Antonio Barros Oliveira, além da Profa. Elizabeth, 
eterna lutadora e sonhadora... Por certo, há contradições fundamentais 
e insuperáveis, e eu não as desqualifico, nem me considero ingênuo. 
Mas, acredito que poderemos ter mais consensos do que dissensos, e 
que é possível promover avanços interessantes, principalmente para os 
trabalhadores e as trabalhadoras, tendo os médicos do trabalho como 
aliados estratégicos, sem a sua “demonização”.... 

Termino lembrando Georges Canguilhem, que atribuía a Goethe 
a seguinte citação: “De tempo em tempo, é preciso reescrever a história, 
não porque se descobrem fatos novos, mas porque se percebem aspectos 
diferentes, porque o progresso leva a pontos de vista que deixam perceber 
e julgar o passado, sob ângulos novos.” 

FIS – Você tem recebido algumas críticas na linha de sua 
vinculação a determinadas posições ditas patronais em matéria de saúde 
do trabalhador. Isso procede? Como você considera essas críticas?

René – Desconheço alguém - vivo ou morto - que não tenha 
recebido críticas de outros, sobretudo quando se trabalha há mais 
de quatro décadas numa área temática intrinsecamente complexa e 
conflituosa. Como sou adepto da “resistência não violenta” de Mohandas 
Gandhi, de Martin Luther King e de Nelson Mandela - entre outros - 
cristão ecumênico, e filiado ao Partido Verde (PV), reconheço que meu 
estilo pessoal, profissional e político-ideológico combinaria melhor com 
a carreira diplomática no Itamaraty, do que com a saúde coletiva e saúde 
do trabalhador... 

Capitalizei ao máximo minhas habilidades de, dialeticamente, 

lidar com o contraditório, transitar no meio de opostos, com respeito e 
dignidade, sem jamais haver tergiversado no essencial ético e na defesa da 
saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas nem todos conseguem 
captar a necessidade de haver pessoas com esse perfil, e preferem a 
radicalização, quando não a difamação intencional. 

A hipótese de posicionamentos supostamente patronais bate 
de frente contra a certeza patronal de meu compromisso com os 
trabalhadores. Com efeito, mais vezes a virtude ecumênica e negocial 
consegue resultados surpreendentes do que o fundamentalismo hostil e 
preconceituoso. 

Viva a diversidade!
FIS – O que acha da iniciativa do Fórum Intersindical?
Acompanho com admiração e respeito a iniciativa, que tem 

as “digitais” de pessoas queridas e competentes como minha querida 
amiga Professora Maria Helena Barros de Oliveira e as que compõem a 
coordenação do Fórum. 

Conceitualmente, perfeito. Operacionalmente, um constante 
desafio, até pela complexidade das diferenças, inclusive no próprio 
movimento sindical. Senti-me muito honrado pelo recente convite para 
ministrar a aula inaugural do Curso de Formação Intersindical em Saúde-
Trabalho-Direito, de 2016. 

Minha aproximação ao Fórum e ao Curso retrata, adequadamente, 
este momento em minha trajetória profissional, como brevemente 
resumida acima, pois estou cada vez mais motivado para partilhar com 
o movimento social um pouco do acúmulo alcançado no Brasil e no 
exterior. Faço-o como expressão de gratidão a Deus e à vida e, de certa 
forma, ao serviço público, pois, embora rotulado como um professor 
titular “aposentado” e “inativo”, posso, devo e quero compartilhar aquilo 
que construí e alcancei.

FIS – Como vislumbra a saúde do trabalhador no Brasil dos 
próximos anos?

René – Gosto de Mario Lago, quando dizia que “quando 
deixarmos de ter esperança, é melhor apagar o arco-íris”. Aliás, na 
Filosofia, sou estudioso do “Princípio Esperança”, de Ernst Bloch (1885-
1977) e de Jürgen Moltmann, em função de sua “Ética da Esperança”... 

Cito-os todos, não por erudição, mas por princípio, pois havendo 
sido um dos idealizadores e protagonistas do movimento da saúde do 
trabalhador no Brasil, a única alternativa que aceito é continuar movido à 
esperança, e jamais desistir da utopia. Porém, será necessário correr atrás 
das novas realidades - com pressa e serenidade - para tentar apreendê-las 
melhor, a fim de atualizarmos e “repaginarmos” nossos “credos”.

Não pretendo dizer o quê e como, mas tenho certeza de que 
as novas configurações sociais, econômicas, institucionais e políticas 
estão a requerer, urgentemente, que nos despojemos do “velho”, e que 
abramos os nossos corações e as nossas mentes ao “novo”. Refiro-me às 
novas configurações do trabalho; às metamorfoses ardilosas do capital; 
às configurações da População Economicamente Ativa (sobretudo 
no atual contexto recessivo); às novas configurações da economia; às 
configurações institucionais que vieram dos anos 1980 e, até mesmo, 
ao próprio conceito de “saúde”, de “trabalhador” e de “saúde do 
trabalhador”. Abrir-se para o novo não requer desconstruir o que existe, 
nem é revisionismo, nem retrocesso. Viva a vida!
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Luiz Edmundo Quintanilha de Barros 

Trabalhadores propagandistas – peregrinos da terapêutica
Luiz Edmundo, depois de alguns anos como diretor sindical de 

relações parlamentares e sociais, é o atual presidente do Sinproverj. A 
atividade de propagandista é muito conhecida da classe médica, pois 
são esses trabalhadores que apresentam aos médicos e acadêmicos de 
medicina os produtos farmacêuticos, especialmente os medicamentos 
novos que chegam ao mercado.

É uma categoria profissional reconhecida e regulamentada 
desde 1975 e tem como marca as malas e valises que carregam em suas 
peregrinações pelos consultórios, ambulatórios e hospitais. Há alguns 
anos, quando a profissão era marcadamente masculina, as malas com os 
produtos, sempre muito pesadas, eram carregadas nas mãos. Atualmente, 
com o ingresso das mulheres na profissão, já se vê que a maioria dos 
profissionais carregam seus produtos em malas com rodinhas. É uma 
forma de prevenir um dos principais problemas da categoria que são 
os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER-DORT). 
De qualquer forma, com as ruas de nossas cidades muito esburacadas 
e irregulares, nem sempre essa é uma medida que impede os problemas 
ergonômicos decorrentes da profissão. Outro problema de saúde, segundo 
Luiz Edmundo, é o stress e a carga mental desses trabalhadores. Algumas 

vezes são impedidos de entrar nos recintos médico-hospitalares e, muitas 
vezes, são obrigados a esperar muito para darem o seu recado, encurtando 
o tempo necessário para o cumprimento de suas metas. Outro problema 
estressante é o próprio desempenho como propagandista-vendedor, cujo 
discurso exige um grau de convencimento muito grande do trabalhador. 
Um aspecto interessante, relatado por Luiz Edmundo, é o que ele 
chama de farmácias-termômetro. Na região onde o trabalhador atua, os 
laboratórios  farmacêuticos a que estão  vinculados monitoram as vendas 
para avaliar o desempenho dos propagandistas-vendedores. Em função 
do maior ou menor receituário que chega nas farmácias o trabalhador é 
avaliado, numa espécie de big-brother que acaba sendo mais um fator de 
carga mental para os trabalhadores.

Finalmente, um outro problema da categoria é o fato de que muitos 
trabalhadores circulam por áreas e setores hospitalares com potencial de 
contágio, o que leva o sindicato a propor medidas e recomendações para 
que isso não ocorra.   

Luiz Edmundo e o sindicato que preside são parceiros desde a 
inauguração do Fórum Intersindical e vários diretores frequentaram o 
Curso de Formação Intersindical em Saúde-Trabalho-Direito

Criado o Fórum 
Intersindical da Paraíba

informes

No dia 30 de abril de 2016, no Auditório do Sindicato dos Tra-
balhadores de Telecomunicações do Estado da Paraíba (SINTTEL-PB), 
foi instalado o FÓRUM INTERSINDICAL SAÚDE-TRABALHO-DI-
REITO de Formação para a Ação em Saúde do Trabalhador do Estado 
da Paraíba. Estiveram presentes diversos sindicatos e centrais sindicais, 
universidades locais e a Universidade Federal de Goiás, o Fórum Intersin-
dical/RJ e o DIHS/ENSP/Fiocruz. A coordenação do Fórum da Paraíba é 
dos Cerest Estadual da Paraíba e Regional de João Pessoa. Acompanhe as 
atividades do Fórum/PB pelo blog: 
http://cerestmacrojp.wix.com/fistdpb

1º Encontro de 
Cipeiros do Sintsama

No dia 28 de abril de 2016 foi realizado o 1º Encontro de 
Cipeiros do Sintsama. O evento, promovido pelo Zulu, Adão e demais 
companheiros do Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito contou 
com 50 participantes.
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Dando Visibilidade às Identidades Sociais

...Unhas pintadas para a guerra... 
Rosana Ramos da Silva, ou Rose para suas clientes, tem 36 anos 

e o 1º grau completo. Aos 19 anos, grávida de Taiane, sua 1ª filha, Rose 
pensou em reforçar o escasso orçamento familiar trabalhando como 
manicure, pois já desenvolvia a atividade com seus parentes. Daí, estendeu 
sua prática para vizinhos e conhecidos. Passados dois anos, pensando em 
formalizar seu trabalho, empregou-se em salões de beleza. Durante três 
anos trabalhou 40 horas semanais, de 3ª a sábado. Empunhando suas 
ferramentas – alicates, tesouras, lixas etc. – com destreza e rapidez, Rose 
contraiu sua 1ª tendinite, devido ao esforço e aos movimentos repetitivos. 
Mesmo com a mão direita (ela é destra) imobilizada parcialmente, a 
necessidade a obrigou a continuar trabalhando, com muito esforço 
e dor. Ganhando apenas comissões, nenhum de seus empregadores 
honrou os direitos trabalhistas que, originalmente, haviam-na motivado 
a se ‘formalizar’. Além disso, Rose era obrigada a arcar com todas as 
despesas do material utilizado, dividindo igualmente os rendimentos 
com os sucessivos patrões que teve. Foi quando decidiu trabalhar por 
conta própria. Em virtude dos problemas de saúde que a acometeram 
naquele período e dada a dificuldade de seu ofício, principalmente das 
condições posturais, Rose hoje trabalha dois dias por semana, atendendo 
a domicílio. Tem orgulho de seu trabalho, pois conseguiu uma clientela 
cativa, com quem estabelece vínculos profissionais e emocionais, 
dividindo confidências com cumplicidade e apoio. Mesmo obrigada a 
fazer uso de anti-inflamatórios e analgésicos, nada a desanima em seu 
trabalho com amor e dedicação. Rose é um exemplo de mulher brasileira 
trabalhadora e anônima que, a despeito das dificuldades, exerce seu ofício 
com prazer e dignidade, pintando as unhas de outras mulheres, como se 
estivesse pintando-as para a guerra, a guerra pela dignidade no trabalho, 
especialmente o trabalho da mulher.

trAbAlhAdores Anônimos

Meio século de cabelo, barba e bigode
Antonio Sampaio de Sales, cearense de Reriutaba, a cidade 

mais linda do Ceará, como ele gosta de dizer, tem 68 anos, três filhos 
e cinco netos. Seu currículo de barbeiro, em mais de meio século, tem 
como clientes de mendigos a presidente da República (Ernesto Geisel). 
Aluno de colégio interno de Viçosa (MG), após vir para o Rio com 
seis anos de idade num ‘pau-de-arara’, aos 12 anos resolveu aprender o 
ofício de barbeiro. A razão era muito simples. No colégio interno quando 
não estava em aula tinha que ir p’ra roça. Foi quando “para escapar da 
enxada”, refugiou-se nas tesouras e pentes do salão do colégio. Deu certo. 
Antonio considera que a profissão de barbeiro propiciou-lhe criar muito 
bem seus filhos e lhe deu dignidade e um compromisso intransigente 
com a honestidade. Ainda menino, por ser órfão, passou um período no 
antigo SAM - Serviço de Assistência ao Menor, que era considerado uma 
“escola do crime”. Por isso, Antonio se orgulha de sua honestidade e cita 
os políticos que vivem do dinheiro roubado do povo. Ele lembra do que 
sua avó dizia: “Quem rouba um palito de fósforo rouba um caminhão de 
madeira”. Hoje aposentado e autônomo, Antonio tem motivos para se 
orgulhar de sua trajetória e ter como projeto de futuro visitar todos os 
anos a sua Reriutaba, a cidade mais linda do Ceará
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Jacinta de Fátima Senna da Silva

Apesar de ter a marca paraibana de sua terra natal, tem também 
em seu sangue a brasilidade impregnada, construída nos 10 anos em 
que foi Coordenadora Nacional da Saúde do Trabalhador, de 1993 a 
2003. Ao peregrinar pelo Brasil, em cada rincão do país inúmeras vezes, 
apoiando antigos ‘combatentes’ da ST e descobrindo e arregimentando 
novos, deu visibilidade à área no Ministério da Saúde e no SUS como um 
todo. Foi coordenadora, também, do Comitê Executivo de Organização 
da 2ª CNST (2ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador), 
realizada em 1994. Modesta e discreta, Jacinta sutilmente comunicou à 
coordenação do Boletim que não seria necessário elencar o que foi feito 
durante a sua gestão. Mas, por ordem de um registro histórico, e um justo 
resgate, é importante assinalar as conquistas da área que, embora ainda 
insuficientes, foram implementadas e consolidadas sob seu comando. Em 
1997, foi incluído no SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares) 
o registro de acidentes de trabalho nas urgências e emergências. 
Foram assinadas as Portarias Ministeriais de 1998 - NOST (Norma 
Operacional de Saúde do Trabalhador) e Instrução Normativa de Visat 
(Vigilância em Saúde do Trabalhador) - que deram curso a uma série de 
iniciativas, especialmente a de vigilância que ainda vigora. Foi revista a 
listagem oficial de doenças do trabalho que originou, em 2001, o Manual 
de Doenças Relacionadas ao Trabalho, uma referência muito utilizada, 
inclusive em perícias médicas. Ainda em 2001 foi incluído o preenchimento 
de AIH (Autorização de Internação Hospitalar) nos casos de acidente de 
trabalho. E entre as diversas iniciativas de formação, oficinas, manuais 
e apoio a projetos de luta contra a exposição ao benzeno, à sílica, ao 
amianto e aos agrotóxicos, Jacinta e sua equipe idealizaram, em 1999, a 
1ª versão da Renast (ainda Rede Nacional de Saúde do Trabalhador). No 
ano 2000 foi realizado um encontro em Brasília, com coordenadores de 
Programas de ST para discutir a proposta. Foi o pontapé inicial do que 
é, hoje, a forma mais instituída da política para a área. Embora tenha 

se desviado do que se propunha na época, com forte viés assistencial, 
a Renast, com seus Cerest (Centros de Referência), a despeito de suas 
dificuldades, é a face mais visível e operante do campo de ST, no país. 
Apesar de estar um tanto afastada do nosso campo de ação, Jacinta tem 
um lugar nessa história. O Boletim reverencia a sua luta.         

IS - Jacinta, fale-nos um pouco da sua trajetória no campo da 
saúde do trabalhador.

Jacinta - Ainda, na época de estudante, na década de 1980, já 
me interessava pelo campo da ST. Acompanhei a criação do Diesat 
(Departamento Intersindical de Estudos de Saúde e dos Ambientes de 
Trabalho) no Distrito Federal (DF). Inclusive, fazíamos intervenção na 
Intersindical do DF e na CUT (Central Única dos Trabalhadores) para 
que os sindicatos se filiassem ao Diesat e adotassem a área de ST nas 
direções sindicais e em suas práticas. Também incentivávamos a sua 
inclusão nas pautas de reivindicações, convenções e acordos coletivos. 
Na área acadêmica, tanto na Especialização em Saúde Pública quanto no 
Mestrado em Saúde Coletiva, estudei o campo de ST. Na especialização 
estudei a saúde dos trabalhadores públicos do setor saúde no DF. No 
mestrado estudei o processo de trabalho dos metalúrgicos na FIAT em 
Betim/MG. Em 1993 ingressei na área de ST do Ministério da Saúde 
permanecendo até o ano de 2003. Avalio que foi uma experiência 
gratificante e enriquecedora. Foi muito relevante o aprendizado no meu 
caminhar político e técnico. 

FIS - O que você considera que nós avançamos na área de ST 
e o que falta avançar desde a Constituição Federal de 1988?

Jacinta - A CF/88, escrita por meio de um rico e vigoroso processo 
de mobilização do movimento sindical, popular e sanitário, representa 
uma das maiores conquistas, após o período sombrio da ditadura militar: 
a carta cidadã. A saúde do trabalhador está lá, nela inscrita, com a força 
do desejo de mudar, mas ainda esperando a sua hora. É bem verdade que 
houve avanços. No período em que acompanhei a área mais de perto, 
construiu-se de forma participativa a 2ª Conferência Nacional de Saúde 
do Trabalhador, em 1994, com uma presença maciça dos atores, tanto das 
instituições públicas quanto da sociedade organizada, especialmente no 
campo sindical. Foram instituídas, na década de 1990, diversas comissões, 
comitês e grupos de pesquisa. Muitas Portarias, normas e protocolos 
foram criados, inclusive o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho, 
a partir da lista de doenças. A revisão desta lista é uma determinação 
da Lei Orgânica da Saúde, de 1990. Foi feita. Como a Lei diz que deve 
ser feita periodicamente, seria bom pensar numa nova revisão. Também 
foram criados vários materiais didáticos e pedagógicos para a atenção 
básica em ST. A atual Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Jacinta atualmente faz doutorado na UNB, com o tema da saúde dos povos 
do campo, das florestas e das águas, tema a que se dedicou após sair da 
coordenação nacional de ST. Trabalhou também com o acesso à saúde de 
populações em situação de rua e negra. E, ainda, trabalhou no DATASUS. 
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Trabalhadora começou a ser debatida naqueles anos e hoje se constitui 
como base normativa e técnica para apoiar a organização do campo nas 
esferas de gestão do SUS. Também a Renast, que foi concebida em 1999, 
hoje está institucionalizada, mas necessita ser aprimorada para aprofundar 
a missão do SUS. Quanto à necessidade de avançar, é imperioso inserir 
a ST nos serviços do SUS, na atenção básica e na especializada, como 
prática relevante e a adoção de práticas de vigilância em ST na tríade das 
vigilâncias - sanitária, epidemiológica e ambiental -. 

E, sobretudo, a melhoria dos processos e condições de trabalho 
nas cadeias produtivas do país, nos setores formais, informais e da 
economia criativa.

FIS - Quais os problemas mais relevantes da ST hoje no 
Brasil?

Jacinta - Em decorrência do modelo de desenvolvimento, em 
curso no país, o adoecimento dos trabalhadores continua colocando 
o Brasil como um dos maiores causadores de doenças e acidentes 

advindos das condições e  dos processos de trabalho; a fragilidade do 
movimento sindical, especialmente em não pautar a ST nas suas agendas 
e negociações coletivas; a insuficiente resposta dos serviços de saúde aos 
agravos decorrentes das condições e processos de trabalho; a insuficiente 
qualificação e educação permanente dos profissionais de saúde em saúde 
do trabalhador; e, ainda, a crônica subnotificação de doenças e acidentes, 
além de que quando são notificados pouco se faz. 

FIS - Como você vê a iniciativa de um Fórum Intersindical de 
Formação de em ST?

Jacinta - Muito importante e agregador para fomentar a discussão 
e mobilização da área junto ao movimento sindical, aos serviços de saúde, 
à academia e à sociedade em geral. Considero o Fórum Intersindical 
de Formação uma estratégia de resistência e formação política neste 
momento conjuntural de desmonte do Estado, de golpe à jovem 
democracia brasileira, de redução de direitos sociais e dos trabalhadores, 
de desmonte do SUS e da onda de medidas privatistas. 

trAbAlhAdores Anônimos

Izaías Rosário de Souza, paraense de Belém, tem 43 anos e há 19 
anos distribui sua arte pelas ruas das cidades brasileiras. Seu talento inato 
de pintor foi aprimorado por um curso de desenho por correspondência, 
ainda em sua cidade natal. Como sobreviver da pintura é muito difícil, 
Izaías caiu na estrada fazendo artesanato de arame e pinturas em miniatura, 
até chegar ao seu principal ofício atual: pintar nomes e corações em 
grãos de arroz! O cliente escolhe a cor do grão de arroz - pintado de 
vermelho, rosa, azul ou em seu estado natural -. A delicadeza do grão de 
arroz gravado com um coração e o nome da pessoa, seja a filha, o neto, 
a namorada, o marido, a avó, o amigo ou amiga distante, é uma singela 
declaração de amor que, pelas mãos do artista, fala mais que mil palavras. 
Com uma caneta de arquiteto, Izaías, com destreza e rapidez, abaixado, 
às vezes sentado no chão, traça seu destino e, mesmo com problemas 
de coluna e de visão, assinala: “o que mais gosto em meu trabalho é ser 
valorizado pelo que faço”. 

Frutas bem 
misturadas com 
amor e mel

Quem frequen  -
ta o jardim de entrada da 
ENSP (Escola Nacio nal de 
Saúde Pública Ser gio Arouca) 
conhece a alegre e sorri dente Zizi 
Mendes que, diariamente, monta seu 
‘stand’ para vender salada de frutas com 
diversos complementos, sacolés deliciosos, açaí etc. Sempre com sorrisos, 
agilidade e presteza, ela é autônoma há 16 anos e vende suas maravilhosas 
guloseimas que produz em casa com mais duas parceiras também autônomas. 
Diz que a oferta desses produtos tem uma certa sazonalidade de acordo com o 
clima, dando como exemplo doces caseiros que vende no período mais frio do 
ano. Mas informa que o que gosta mesmo é da venda e possibilidade que esta 
atividade lhe oferece - lidar com o público -.

Zizi relata que existe entre ela e os clientes uma parceria, onde 
ouve segredos, histórias de vida, desabafos, o que lhe traz maturidade, 
conhecimentos e experiência. Acha que seu trabalho talvez prejudique a sua 
coluna, por ficar muito tempo sentada, mas ela se exercita para contornar 
o problema. Faz hidro, caminhada e corrida todos os dias, alternando os 
exercícios. Começa a trabalhar às 5 da manhã e vai até 16h. Prepara em casa 
o material para a venda, realiza a compra de insumos de madrugada nos 
atacadistas da Ceasa e Cadeg. Zizi se esmera em manter a parceria com os 
clientes na busca por fidelidade. “...a chave para alcançar esse resultado é a 
qualidade e o bom preço ou o preço justo.” Com seu trabalho dá sustento 
aos seus sonhos, sua família - seus ‘lindos filhos’ de 19 e 17 anos, Gabriel e 
Gustavo, que cursam o ensino médio -. Nessa hora ela se emociona... Talvez 
porque a chave mesmo do seu sucesso seja o amor pelo que faz e como faz.

Arroz 
delicado que 
alimenta corações
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Artigo

Assédio Moral no Trabalho – Que Moral é essa?
Jacqueline Caldas

Assédio moral no Aurélio significa “rebaixamento moral, 
vexame, afronta, oprimir, abater, referir-se com menosprezo, tratar 
desdenhosamente, com soberba, submeter, sujeitar (...)”. H. Leymann, 
em 1984, na Suécia, primeiro a estudar o assunto na psicologia no 
trabalho, nomeou e qualificou o processo de “psicoterror”. Para ele, 
o assédio moral no trabalho (AMT) é a degradação das condições 
de trabalho, através de comunicações abusivas caracterizadas pela 
repetição duradoura de um comportamento hostil que um superior 
ou colega desenvolve contra outro. O resultado é um quadro de 
miséria física, psicológica e social. No Brasil, muitos pesquisadores 
vêm contribuindo para o reconhecimento do AMT. Margarida 
Barreto diz que o AMT não é uma 
doença. Se assim fosse, a tendência seria 
culpabilizar o trabalhador, além de retirar 
da análise o contexto social e a existência 
das pessoas em sua relação com o outro. 
Assediar alguém significa fazer um cerco 
e não dar trégua ao outro, humilhando, 
inferiorizando e desqualificando de modo sistemático, repetitivo e 
prolongado. Os pesquisadores concordam que o AMT só é possível 
quando há omissão gerencial e permissão hierárquica na direção da 
empresa. M.F. Hirigoyen defende que o AMT é falta de tolerância 
e desresponsabilização organizacional de empresas que não levam 
em conta o fator humano e muito menos sua subjetividade. O fato 
se mostra de várias maneiras, partindo mais frequentemente de 
superior hierárquico (vertical descendente), mas também de colega 
(horizontal), de subordinado (vertical ascendente) e da combinação 
de mais de um nível hierárquico (mista). 
Geralmente envolve hierarquias e poder. 
Para Christophe Dejours, o AMT exerce 
um eficiente meio de intimidação, a 
ponto de fazer dos colegas, cúmplices da 
desestabilização psicológica, contribuindo 
para o individualismo e a desagregação do 
viver junto, afetando a vítima e o coletivo. 
Embora algumas vezes o assediador não tenha a intenção de assediar, 
ainda assim a violência existe e causa danos. A escolha do alvo 
pelo assediador pode ser por medo da competência e desempenho 
do outro que lhe ameace o cargo; pela habilidade do outro no trato 
com pessoas dentro e fora da área de atuação; pela não concordância 
do assediado com decisões ou ações que firam a ética; pela 
personalidade doentia do assediador enquanto chefe; pelo assediado 
ter melhores condições sociais e ser mais bem-sucedido etc. Para 
Roberto Heloani, o AMT caracteriza-se pela intencionalidade de 
desqualificar o indivíduo e fragilizá-lo, com o intuito de disciplinar 
e anular a vontade daquele que, para o agressor, se apresenta 
como ameaça. A finalidade maior dessas condutas é a exclusão 
da pessoa do ambiente de trabalho. É importante ficar atento às 

principais características do assédio: receber instruções confusas; 
ser transferido sem razão; ser-lhe atribuído erros imaginários; não 
ser comunicado de tarefas e da rotina de trabalho; ser ignorado 
na presença de colegas; ser criticado em público; ser-lhe imposto 
horários injustificados; ser alvo de boatos maldosos (difamação) 
e outras. Segundo Margarida Barreto não existe um perfil de 
assediador, mas geralmente são pessoas maldosas, ferinas, vaidosas, 
hipócritas e levianas. Márcia Guedes constatou que a probabilidade 
de ser vítima de AMT recai sobre mulheres, homossexuais, negros e 
outros grupos que já sofrem preconceitos e exclusões na sociedade. 
Mesmo sendo, atualmente, objeto de discussão em todas as partes 

do mundo, ainda há pouca visibilidade 
jurídica do AMT. No Brasil não existe 
legislação federal sobre o tema e, embora 
haja algumas iniciativas estaduais, 
ainda há muito o que fazer para ampliar 
a proteção contra o AMT. Os efeitos 
ruins para a saúde não se restringem 

ao aspecto psíquico. A humilhação sofrida pelo assediado 
desencadeia efeitos psicossomáticos (sintomas físicos que tem 
origem psíquica: hipertensão arterial, asma, enxaquecas etc.), 
apatia, alcoolismo, mudanças sóciocomportamentais, ansiedade, 
conflitos interpessoais, depressão, estresse, insônia e sinais físicos, 
como suor excessivo ou tremores. Os assediados também podem 
apresentar piora dos sintomas de doenças crônicas, como psoríase, 
problemas de estômago ou cardiovasculares, especialmente durante 
episódios de estresse ou ansiedade. Na Visat (Vigilância em Saúde 

do Trabalhador) é preciso estar atento, 
porque o AMT muitas vezes é invisível. 
Segundo Luís Leão e Minayo-Gomez, 
uma consequência é que os trabalhadores 
assediados acabam sendo socialmente 
conduzidos a medicalizar sua dor. A 
consequência é o próprio adoecimento e o 
aumento do sofrimento. Existem situações 

que nem sempre configuram assédio, tais como agressões pontuais, 
más condições de trabalho (que afeta a todos), imposições profissionais 
e conflitos naturais decorrentes de divergências de opinião. Uma 
agressão verbal pode ser um ato de violência, mas não necessariamente 
é assédio. Também existem decisões legítimas que dizem respeito à 
organização do trabalho, como transferências e mudanças de função, 
de acordo com o contrato, que não são assédio. Críticas construtivas 
e avaliações sobre o trabalho sem o propósito de represália também 
não. A violência no trabalho entendida como assédio moral devassa 
a vida dos trabalhadores e os adoece. Para combater esse mal, várias 
iniciativas têm sido adotadas, como a criação de sites, blogs, cartilhas, 
seminários, cursos, grupos de estudos e, no caso do Fórum Intersindical, 
o Grupo de Trabalho sobre AMT.

A humilhação sofrida pelo assediado desencadeia 
efeitos psicossomáticos (sintomas físicos que tem origem 
psíquica: hipertensão arterial, asma, enxaquecas etc.), 
apatia, alcoolismo, mudanças sóciocomportamentais, 
ansiedade, conflitos interpessoais, depressão, estresse, 
insônia e sinais físicos, como suor excessivo ou tremores

É importante ficar atento às principais características 
do assédio: receber instruções confusas; ser transferido 
sem razão; ser-lhe atribuído erros imaginários; não 
ser comunicado de tarefas e da rotina de trabalho; 
ser ignorado na presença de colegas; ser criticado em 
público; ser-lhe imposto horários injustificados; ser alvo 
de boatos maldosos (difamação) e outras
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perfil sindicAl

Alexsandra Nogueira de Carvalho

Comerciários – novos ares, novas lutas
Alexsandra é vice-presidente do Sindicato dos Comerciários-

RJ. A nova gestão do sindicato é composta por comerciários de todos os 
segmentos - supermercados, shoppings, lojas e calçadões -. Alexsandra 
relata ao Boletim: “Viemos na esperança de mudar... Tivemos uma luta 
muito intensa na retomada desse sindicato e hoje tudo o que nós queremos 
é recuperar o tempo perdido nos 50 anos de abandono. Hoje estamos 
tentando buscar soluções para muitos problemas que encontramos no 
comércio. Somos um sindicato onde a gestão é feita por 30 comerciários, 
sendo 10 mulheres na Diretoria, que representa a mulher trabalhadora 
dentro do comércio e que, na grande maioria, passa por muitos conflitos, 
humilhações, assédio moral, enfim...Hoje o que mais nos interessa, nossa 
maior luta é acabar com esse tipo de situação escravagista que ainda se 
encontra nessas relações de trabalho.” Alexsandra antes de assumir o 
sindicato ficava indignada e se sentia abandonada... “Muitas vezes isso 
era desesperador, porque eu não tinha a quem recorrer dos desmandos 
patronais, entre eles o assédio sofrido por toda a loja. Então era muito 
difícil, muito difícil... Como ainda hoje é. Mas hoje a gente tem esse 
sindicato. Um sindicato que tem a representação de trabalhadores do 
comércio de fato. O que a gente tinha antes era um sindicato omisso que 
não nos representava enquanto trabalhadores. E com isso, o que sabíamos 
era falar ‘sim senhor’ e nada mais.” Por esses motivos, Alexsandra 
procurou conhecer melhor o que era feito do desconto no contracheque 
para o sindicato e o que se poderia usufruir desse desconto. “Foi uma 
grande surpresa para eu ver que eu tinha um sindicato que eu não podia 

contar. Mas mesmo assim eu me sindicalizei e lutei pelo que eu achava 
que era um direito meu e coloquei mais 29 colegas como comerciárias 
sindicalizadas. Daí em diante começou a minha e a nossa luta. Luta por 
igualdade, luta por justiça, luta pelos nossos direitos, planos futuros... 
Eu penso em levar adiante todo um projeto de melhoria para a nossa 
categoria, de respeito, de dignidade absoluta. Eu penso que a gente não 
pode desistir. O caminho é árduo, é duro e muitas vezes doloroso. A gente 
fala de escravidão que passou... Não! Ela está muito presente na grande 
parte dos trabalhadores do comércio.” Alexsandra assinala que a luta atual 
dos novos dirigentes do sindicato é por um salário digno, por melhores 
condições de trabalho e pela saúde dos comerciários que trabalham de 
domingo a domingo, abandonando suas famílias, suas esposas e maridos 
em casa. “Muitas vezes a mulher trabalhadora do comércio sai sem hora 
para voltar e corre vários riscos, inclusive de assalto, enfim... A maior luta 
hoje é fazer com que nossa classe esteja unida, para combater qualquer 
tipo de humilhação, qualquer tipo de exploração, por salário digno para 
a categoria e respeito acima de tudo.” Alexsandra também observa que o 
Fórum Intersindical é um aprendizado, trocando experiências com pessoas 
que vivenciam o movimento sindical há muitos anos. A identificação 
com a luta dos trabalhadores e o rico diálogo onde se coloca a saúde do 
trabalhador e temas relevantes como o da previdência social, para ela é 
muito bom. Alexsandra também ressalta o caráter aberto e participativo 
do Fórum para qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais e 
levar adiante a luta pela saúde do trabalhador.

Acionado por meio de denúncias, o Ministério Público do Trabalho começou a 
investigar em 2006 a diretoria presidida por Otton Mata Roma. Com o respaldo destas 
investigações, a Justiça do Trabalho determinou uma intervenção no Sindicato em 15 
de outubro de 2014. A antiga diretoria foi destituída por suspeitas de corrupção e pela 
falta de legitimidade para estar à frente da entidade – nenhum de seus membros era de 
fato comerciário, como manda a lei. Os ex-diretores tiveram seus bens bloqueados e não 
puderam se candidatar nas últimas eleições do SECRJ. ...... Com 82,4% dos votos dos 
comerciários sindicalizados, foi eleita a Chapa 1 “A hora da mudança”, ligada à Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). À frente da nova diretoria está 
Márcio Ayer, comerciário de 30 anos, até então empregado numa loja de material de 
construção no bairro do Rio Comprido. “Uma nova era se inicia na história em nosso 
Sindicato. Vamos abrir nossas portas e dizer para os comerciários: entrem que a casa é 
de vocês!”, resumiu o novo presidente.
(extraído do site do Sindicato http://secrj.org.br/historico/)

“El Capitalismo”  Marcelo Pogolotti 
(Museu Nacional Havana)
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Heleno Corrêa Filho

Médico e sanitarista, vem acompanhando a área de saúde do trabalhador 
(ST) desde seu início nos anos 1970. Participante privilegiado de todo o 
processo de implantação da ST no Brasil, Heleno tem muitas histórias 
p’ra contar e demonstrar o quanto sua contribuição foi importante para 
chegarmos até aqui. Hoje, como aposentado muito jovem, mantém seu 
vigor e inquietude com a questão mantendo seus vínculos com o ensino e a 
pesquisa, enriquecendo a área com seus ensinamentos. Vamos conhecê-lo 
melhor por suas próprias palavras

Concluí o curso médico pela UnB-Universidade de Brasília (1974) 
e tive forte influência do professor Frederico Simões Barbosa na formação 
em Saúde Pública. Minha residência médica na Santa Casa de SP me levou 
ao mestrado na FMUSP-Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, sob orientação da professora Maria Cecília Ferro Donângelo e, com 
sua morte trágica, aos 43 anos, passei a ser orientado pelo professor José da 
Silva Guedes, que me colocou em contato com a pesquisa de populações 
para o estabelecimento de área docente-assistencial no ensino médico. No 
mestrado (1976-1983) tive contato com a proposta formadora do campo da 
Saúde do Trabalhador, com os colegas sanitaristas que fundaram o CEBES-
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e os primeiros Programas de Saúde 
do Trabalhador do ABC, da Zona Norte de SP e de Bauru. Naquela época 
um mestrado podia demorar sete anos. A primeira comissão de Saúde do 
Trabalhador do CEBES, no final dos anos 1970, era formada por sanitaristas 
como Maria Célia Guerra Medina, Liz Esther Rocha, David Capistrano Filho, 
Aparecida Linhares Pimenta e, entre outros, Herval Pina Ribeiro. Faltam 
nomes, mas minha madrinha de casamento ‘Celinha’ poderia reconstituir 
a trajetória do grupo e quantos derivaram para outras iniciativas como o 
Diesat-Departamento Intersindical de Estudos de Saúde e dos Ambientes 
do Trabalho. Daquele grupo partiu a primeira equipe de um programa 
municipal de Saúde do Trabalhador em secretaria de saúde do interior de SP 
(Bauru). Minha opção pela epidemiologia aplicada à Saúde do Trabalhador 
decorreu do trabalho no CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, do Fellowship na Johns Hopkins University, do 
doutorado na FSP/USP- Faculdade de Saúde Pública/USP com o Professor 
Diogo Pupo Nogueira, e da forte inserção da Unicamp-Universidade 
Estadual de Campinas no primeiro Programa de Saúde do Trabalhador 
(PST) em Campinas (1990). O PST-Campinas (depois Cerest/Campinas) 
contou com a participação decisiva dos professores Nelson Rodrigues 
dos Santos, Gastão Wagner de Sousa Campos e Ana Maria Canesqui. 
Esse apoio foi fundamental em virtude do conflito acadêmico com a linha 
política e pedagógica da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional 
que manifestavam aversão e por fim reprimiam o trabalho associado com 
sindicatos. É da formação e associação com o Cerest-Campinas que posso 
situar ‘o lugar de onde eu falo’. Vem daí a afirmativa de que não existe 
saúde do trabalhador sem cogestão sindical.

As determinações produtivistas do modelo adotado a partir dos 
anos 2000 pela Capes-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior, CNPq e FAPESP-Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo determinaram grandes dificuldades e descompassos no 
ensino, pesquisa, extensão e articulação em relação aos critérios adotados 
pelos comitês da própria área de saúde coletiva. Caminhamos para a divisão 
de nossa pós-graduação em áreas de concentração, que eu prefiro chamar 
de áreas de fragmentação. Há novos doutores em saúde do trabalhador que 
nunca estudaram o SUS. Esse modelo contraria a história dos Departamentos 
de Medicina Preventiva e Social ou de Saúde Coletiva, onde se desenvolveu 
a saúde do trabalhador. O modelo generalista derrotado tinha vínculos com 
a clínica ampliada, com várias formações de graduação e com a integração 
à rede pública de serviços de saúde. 

A cobrança acadêmica de produção de publicações impede quem 
deveria estar disponível para avançar em campos comprometidos com o 
desenvolvimento de recursos humanos para a pesquisa em saúde coletiva; 
causou prejuízos à Residência Médica que caiu no limbo como pós-
graduação lato sensu; e enfraqueceu a vinculação da saúde do trabalhador 
com a Abrasco-Associação Brasileira de Saúde Coletiva e com a cogestão 
sindical. As poucas residências médicas em saúde do trabalhador 
encontram-se em vias de extinção. Os cursos de aprimoramento e 
pós-graduação lato sensu não são vistos com prioridade na matriz de 
produção acadêmica. Nossos ex-residentes e alunos de saúde pública e de 
aprimoramento dos anos 1980/90 estão nos governos estaduais e federal. 
Suas trajetórias foram marcadas por cursos de especialização em saúde 
pública e em saúde do trabalhador de até oitocentas horas de aula, com 
pelo menos um ano de duração, e monografias de conclusão focadas em 
sustentar e avaliar as ações comunitárias e sindicais a partir do SUS e da 
Previdência Social. Uma lástima que eles não tenham recebido títulos de 
mestrado profissionalizante. 

Trilhar a saúde do trabalhador nesses anos todos me propiciou 
uma série de experiências... Em 2000, na primeira grande investida 
do Banco Mundial contra a previdência pública brasileira, o gestor do 
programa junto ao BID (Paulo Paiva, ex-ministro do Trabalho) organizou 
reunião em Washington para apresentar as mútuas chilenas como modelo 
ideal a ser adotado no Brasil e convidou o presidente da ANVISA-Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, que encaminhou democraticamente 
o convite a quem de direito - o Conselho Nacional de Saúde-CNS - o 
que certamente não estava previsto. O CNS deliberou enviar-me como 
observador para a referida reunião. Evidentemente um estranho no ninho, 
ouvi o Sr. Paulo Paiva perguntando em inglês para a secretária: quem 
foi que convidou esse aí? Sua irritação aumentou quando expus como 
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plataforma-modelo o SUS brasileiro. Na apresentação com transparências 
afirmei que o Seguro Acidentes do Trabalho e a Previdência Social no 
Brasil deveriam adotar o mesmo modelo de política pública submetida 
ao controle social, através de conselhos nacionais com representação 
democrática direta, participativa e ampla. No regresso ao Brasil, enviei 
meu relatório ao CNS enfatizando a previsão de que os organismos 
multilaterais iriam usar as relações comerciais com o Canadá como aríete 
para amolecer o Brasil na OMC-Organização Mundial do Comércio e 
cobrar privatizações de educação, saúde e previdência. A chantagem 
internacional do Banco Mundial e do BID para que os países vendam 
e internacionalizem seus setores de serviços, como saúde, educação e 
seguridade social, com enfoque particular para a previdência pública, está 
em andamento e atinge diretamente o campo da ST.

Outra consequência da participação em Washington-2000 foi a 
percepção de que a organização da Previdência Social no Brasil pode 
determinar em muito a construção do SUS, da qual depende particularmente 
a Saúde do Trabalhador, visto a histórica dificuldade do Ministério do 
Trabalho em ser envolvido nas questões de saúde e meio ambiente. Junto 
à Cosat/MS-Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador/Ministério 
da Saúde, e à Previdência Social, elaboramos em 2003 a proposta do Nexo 
Técnico Epidemiológico (NTEP) e do Fator Acidentário Previdenciário 
(FAP), na esperança de que esse trabalho analítico colocasse a discussão 
sobre ST em fóruns governamentais, sindicais, técnicos e populares, o 
que de certa maneira ainda está acontecendo.

Como resultado de pesquisas de teses orientadas na Unicamp 
sobre segurança do trabalho dos químicos e populações vizinhas 

às fábricas foi particularmente importante o aprendizado de que a 
Epidemiologia pode ser utilizada CONTRA o interesse de defesa da vida 
e da saúde dos trabalhadores. Grandes companhias poluem e expõem 
os trabalhadores e depois os combatem em suas demandas sindicais e 
ambientais contratando epidemiologistas. 

Na formação em ST, pesquisadores, sindicalistas, e professores 
contribuíram para consolidar o campo, a partir de cooperações 
internacionais: Secretaria de Saúde/SP e CGIL-Confederação Geral do 
Trabalhadores da Itália; Fiocruz com Portugal e outros países da Europa; 
Unicamp e University of Massachusetts-UMASS/Lowell e UMASS/
Boston; Rede de Cooperação estabelecida nas “Conferências de Saúde 
Ocupacional e Ambiental Integrando as Américas”, realizadas no México 
(2000), Bahia (2002) e Costa Rica (2004) que possibilitou convênio direto 
entre a UMASS e a Cosat/MS, que resultou na criação do Observatório 
Brasileiro de Saúde do Trabalhador [repositório virtual de troca de 
experiências e informação qualificada entre pesquisadores e a Renast-
Rede Nacional de Saúde do Trabalhador], junto com a Organização 
Panamericana de Saúde-OPAS/Brasília.

A experiência mais impressionante de pesquisador e professor 
com participação direta nas políticas sociais foi a de ser relator 
da 12ª Conferência Nacional de Saúde e da 3ª e 4ª Conferências 
Nacionais de Saúde do Trabalhador (CNST), sendo que nestas foram 
votadas as diretrizes nacionais para a Saúde do Trabalhador e Meio 
Ambiente. Ser relator e manter princípios democráticos respeitando 
as deliberações coletivas é uma experiência que só os pesquisadores 
brasileiros dessa área podem acumular.

Fotos de Dona Creusa - quebradeira de coco do babaçu. As fotos foram realizadas por Mariza Almeida 
em 2017 (13/06), na localidade de Santo Antonio do município de Caxias, no Maranhão.



54

As questões relacionadas ao campo da saúde do trabalhador vêm 
sofrendo mudanças drásticas ao longo do tempo. Os processos de trabalho 
cada vez mais retiram do trabalhador a sua autonomia e a exploração excessiva 
do seu corpo leva ao adoecimento e à morte.

Diante das complexidades e incertezas do mundo do trabalho na 
contemporaneidade, a ciência tradicional, de foco exclusivamente científico, 
não alcança todas as respostas aos novos problemas relacionados aos riscos 
provocados aos trabalhadores e, também, ao meio ambiente. 

Em contraposição à concepção tradicional, de foco exclusivamente 
científico no modo de fazer ciência, há uma linha moderna de pesquisa - a 
“ciência pós-normal” -, que busca a gestão de problemas a partir de múltiplas 
visões e da participação social. Pauta-se no reconhecimento de incertezas, da 
complexidade e considera que todo tipo de saber, inclusive o saber operário 
(o saber do trabalhador em geral), pode ajudar na construção do pensamento 
científico. Embora a ciência pós-normal não exclua a forma tradicional de se 
fazer ciência, ela propõe a construção coletiva de saberes.

Como forma de prática da ciência pós-normal tem-se o método 
conhecido como “Comunidade Ampliada de Pares” que prima pela 
democratização dos saberes e dá voz a todas as partes envolvidas sobre 
determinados problemas, por meio de um diálogo crítico, aberto e sem que as 
considerações sejam levantadas de modo unilateral. 

Dessa forma, as pessoas envolvidas, que dependem da solução de 
problemas que muitas vezes ameaçam suas vidas e seus sustentos, são partes 
fundamentais para a discussão e para a busca da resolução dos mesmos, são 
elas que têm consciência de como os problemas as afetam. Mais ainda, as 
pessoas afetadas pelos problemas possuem experiências e informações que os 
pesquisadores da academia (os cientistas das universidades) não detêm.

Artigo

Fórum Intersindical: uma Comunidade Ampliada de Pares
Ana Paula Bragança

A partir desta democratização de saberes construída em uma 
Comunidade Ampliada de Pares alcança-se uma forma de fazer pesquisa de 
maneira mais enriquecedora e inclusiva possibilitando soluções límpidas e 
mais eficazes. 

Uma das formas de se exemplificar a dinâmica da Comunidade 
Ampliada de Pares é o Fórum Intersindical de Formação em Saúde-Trabalho-
Direito para a Ação em Saúde do Trabalhador que tem como atores os 
trabalhadores, os serviços de atenção à saúde do trabalhador (os Cerest) e a 
academia (os pesquisadores). É um olhar mais ampliado de diálogo constante 
entre todos, com o objetivo de tornar mínimas as incertezas e complexidades 
existentes no mundo do trabalho, buscando novos caminhos. 

A cada dia surgem novas notícias de quão complexo o mundo 
do trabalho vem se tornando: precarização; flexibilização; perda de 
direitos; trabalho escravo etc. Em recente entrevista ao jornal O Globo 
(domingo, 22/05/2016, pag. 33), o diretor da Confederação Nacional da 
Indústria, Alexandre Furlan, disse: “Simplesmente proteger o trabalhador, 
esquecendo a sustentabilidade das empresas, a competitividade e a 
produtividade no ambiente de trabalho, você não conseguirá avançar para 
uma relação de trabalho mais moderna...”. É uma fala sórdida que retrata 
o pensamento do capitalismo voraz e encontra coro nos governos que 
defendem a flexibilização da Consolidação das Leis do Trabalho como 
saída para a crise política e econômica que assola o país. A fala de Furlan 
nos mostra o quanto nós trabalhadores deveremos nos organizar para 
resistir e manter nossos direitos garantidos, criando novas estratégias 
e unindo forças para nos contrapormos a essa avalanche de perdas de 
direitos adquiridos. E o Fórum Intersindical, nossa comunidade ampliada 
de pares, constitui uma das formas de resistência!

perfil sindicAl

Ângela Maria Lourenço e Élcio dos Anjos

Conduzindo passageiros e esperanças de mais saúde 
Ângela e Élcio têm muito em comum. Ambos são motoristas, 

responsáveis por nos conduzir pelas ruas tristemente violentas do Rio 
de Janeiro. São testemunhas do descaso com a cidadania no transporte 
urbano; do abandono que o poder público nos impõe na estrutura viária; 
da desumanidade com os trabalhadores que transportam e com os que são 
transportados; da subserviência dos políticos aos donos das empresas; da 
tristeza de constatar que o transporte público é um meio de transporte do 
dinheiro público para a acumulação privada; e vai por aí. 

Os grandes problemas do transporte urbano, a que toda a 
população está submetida, são vividos de forma ainda mais intensa pelos 
trabalhadores motoristas de ônibus. São o(a)s motoristas que estão no 
olho do furacão. Trabalham sob estresse permanente, submetidos à falta 

de cortesia, educação e civilidade da grande maioria dos condutores de 
veículos na nossa cidade. Uma simples manobra equivocada no trânsito 
é capaz de gerar um ódio mortal em algumas pessoas desequilibradas, a 
ponto de levarem situações banais à ocorrência de crimes de morte. 

Ângela e Élcio são protagonistas de condições de trabalho a 
que muitos poucos trabalhadores estão submetidos. Muitas vezes 
obrigados a sair com veículos em péssimas condições de manutenção 
vão para as ruas sem saber o que lhes esperam e, porque não dizer, sem 
saber mesmo se voltam para casa. São assaltos em que têm que repor o 
dinheiro roubado para os patrões e atualmente, com a dupla atribuição 
de muitas linhas de ônibus, em que o motorista tem que cobrar e dirigir, 
a função passou a ser de verdadeiro malabarista, com um olho na missa 
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trAbAlhAdores Anônimos

Salgadinhos, docinhos e café 
quentinho p’ra começar bem o dia

Em Brasília as distâncias entre os prédios são muito grandes. 
O hábito de ir na lanchonete da esquina tomar café antes de começar a 
trabalhar é rotina por lá. Observando isso e de olho na possibilidade de tirar 
seu sustento, Maria Zenilda Gomes do Nascimento, 43 anos, há seis anos, 
com a ajuda da família, vende lanches na Escola de Governo do Distrito 
Federal. Produz tudo em casa: café, chocolate quente, sucos naturais, 
salgados, pão de queijo, bolos, biscoitos etc. E ainda atende encomendas 
dos clientes. Antes foi babá, cozinheira e artesã de velas decorativas. “A 
patroa era dona de fábrica de velas. Vendia na feira de artesanato que 
ocorre uma vez por mês em Brasília.” Acorda às três horas da manhã e 
inicia seu dia assando os salgados, preparando tapioca e organizando o 
material para a venda dos alimentos. O marido, Antônio, ferve o leite e 
organiza o armazenamento dos produtos com o apoio da filha Alana, de 19 
anos (no 3º ano do ensino médio). A enteada Camila ajuda nos sucos. Saem 
de casa às 05:30 em carro próprio, montam o posto de vendas na varanda, 
dispondo os produtos em mesinhas. Zenilda gosta de conversar e diz que 
muitas pessoas são solitárias e, por não terem com quem falar, desabafam 
com ela. Relata ter feito grandes amizades que se tornam clientes fiéis. 
Joselito, hoje amigo da família, arrumou a primeira cadeira e um local 
para guardar seu material. Alegre, Zenilda diz que recebe ajuda de todos, 
principalmente dos guardas. Contudo, conta que o trabalho prejudica sua 
saúde porque dorme muito pouco, de 23h às 03h. Tem hipertensão, dores 
de cabeça e labirintite. Seu sonho é formalizar esse trabalho e montar um 
trailer no pátio da Escola, aumentando seu tempo de venda, e podendo 
assar os produtos na hora, guardar mobiliário, equipamentos e insumos, 
não precisando acordar tão cedo... Para concretizar seu sonho o caminho 
é longo, mas não impossível. Acreditando nisso, já montou uma empresa 
pelo Sebrae. Já levou calotes mas não desanima e nem perde a fé ou a 
solidariedade. Todos os dias fornece um lanche gratuito ao trabalhador 
que varre a rua. Conta que antes ficava numa tenda, mas um temporal 
quebrou tudo e pensou em desistir. Ficou uma semana sem trabalhar. Com 
estímulo do marido, comprou tudo novamente. Fizeram um empréstimo, 

compraram um carro e a direção da Escola deixou-a trabalhar na varanda. 
O que ganha dá para o sustento e a prestação do carro, mas luta para 
conseguir comprar o trailer. Zenilda traz em si a arte de cozinhar, a busca 
pelo sonho e a garra de persistir. E tem um sorriso lindo!

Abrindo todas as portas e 
desvendando segredos

Há 32 anos, Evaldo de Souza Castro, é chaveiro. Típico ofício 
de artesanal que a tecnologia moderna ainda não conseguiu derrubar. 
Socorrista das horas de desespero em que alguém fica trancado do 
lado de dentro ou de fora, são muitas as situações que encontra em seu 
trabalho. Dono de freguesia cativa, é uma espécie de psicanalista das 
chaves: conhece os que vivem perdendo suas chaves, os que colecionam 
cópias e os que acham que perderam e não perdem tempo em procurar 
direito antes de fazer outra. Desde menino domina o ofício aprendido 
com seu irmão. Autônomo, com 63 anos, está tentando regularizar sua 
situação para se aposentar. Dedicado exclusivamente à sua barraquinha 
típica, Evaldo mantém o plantão 24 horas para as emergências. São várias 
as ferramentas e máquinas para exercer o ofício de chaveiro. Segundo 
ele, seu trabalho é seguro, pois nunca se acidentou com os instrumentos. 
O fato de ter domínio total sobre a atividade, sem um patrão que lhe 
pressione deve ser a razão principal da segurança. Considera que tem 
ótima saúde e a autonomia é garantia de sua satisfação com o trabalho.

e um olho no padre. E ai do motorista se o troco vier errado. Para ir ao 
banheiro ou beber água é outro malabarismo. Chamar esse trabalho de 
utilidade pública de desumano não é um exagero. E é triste pensar que 
a classe política é “pau mandado” dos empresários de ônibus que, por 
isso, fazem o que querem e ditam as regras do jogo sujo do transporte 
sob concessão do Estado. 

Ângela trabalha há 20 anos como motorista e é dirigente sindical 
há 4 anos, ocupando a Secretaria da Mulher. Élcio é motorista há 8 anos 
e há 4 anos representa o sindicato, cuja maioria de trabalhadores é do 
sexo masculino. 

Segundo os dois dirigentes, os principais problemas da 
categoria são: estresse, pelos motivos óbvios que conhecemos, 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), 

especialmente doenças da coluna, e, ainda, hemorroidas. Nós sabemos 
que, além disso, o estresse no trabalho causa as chamadas doenças 
psicossomáticas, aquelas em que a alma e a cabeça dos trabalhadores 
quando sofrem se voltam contra o seu próprio corpo. São exemplos 
dessas doenças, a hipertensão, problemas cardíacos, alergias (como a 
asma) e a úlcera. Isso sem contar os distúrbios de relação humana que 
levam a um ‘nervosismo’ e a uma tensão permanente com os colegas e, 
muitas vezes, com a própria família. Também o assédio moral é muito 
comum na categoria dos motoristas. 

Ângela e Élcio são frequentadores assíduos do Fórum Intersindical 
e, também, do Curso Intersindical de Formação. São sindicalistas entusiastas 
dessas iniciativas e consideram que os debates têm auxiliado muito na 
compreensão dos problemas de saúde do trabalhador de sua categoria.   
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Anamaria Tambellini

Editorial
Falar de Saúde do Trabalhador no 

Brasil é falar de Anamaria Testa Tambellini. 
Paulista de Batatais, município de São Paulo, 
também chamada de cidade dos mais belos 
jardins, a menina franzina que tocava piano, 
fazia balé e andava a cavalo saiu de lá, aos 16 
anos, para mudar a forma de pensar a relação 
saúde-trabalho, no Brasil. Médica e militante 
política, Ana Tambellini, incorporou em sua 
vida acadêmica e politicamente engajada a veia 
anarquista de seus avós, imigrantes italianos 
pobres, que vieram para Batatais para “fugir da 
fome”. Pensadora crítica da medicina e da saúde 
coletiva, Ana formou um número incontável 
de alunos que hoje ocupam espaços na área da 
saúde, ambiental e de ensino, reverenciando-a 
pelos seus posicionamentos críticos em defesa 
da saúde do trabalhador e do meio ambiente. 
Participante ativa da Reforma Sanitária, foi 
e continua sendo intransigente na defesa de 
uma saúde plena, democrática e participativa. 
Recentemente coordenou a Comissão da Verdade 
da Reforma Sanitária da Fiocruz, levantando 
relatos de pessoas que foram atingidas pela 
ditadura militar em sua dignidade e perseguidas, como foi o caso dela 
própria. Num evento realizado em 1990, no CESTEH – Centro de Estudos 
de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, fundado por Ana,

Sergio Arouca assim se referiu a ela: “... trabalhando sobre a 
questão da epidemiologia e acidentes de trânsito na sua tese de doutorado, 
quando muitos dos epidemiólogos que...circulavam por este país diziam 
que aquilo...era loucura..., a Ana começou a assentar bases de uma 
epidemiologia distinta neste país e conseguiu também assentar as bases 
de uma maneira distinta de ver a questão da saúde dos trabalhadores...” 
Em seu 1º aniversário, o Fórum Intersindical de Formação em Saúde do 
Trabalhador presta sua homenagem a essa mulher guerreira que, de certo 
modo, é responsável por estarmos aqui, contribuindo para a construção da 
política de saúde do trabalhador no Brasil.  

Primeiros Tempos
Anamaria Testa Tambellini, nasceu em 1941, em plena 2ª Guerra 

Mundial, na cidade de Batatais, estado de São Paulo. A cidade dos mais 
belos jardins foi alvo da imigração italiana, no final do século XIX e 
início do século XX. Ana é neta de italianos, por parte de mãe (Testa) 
e pai (Tambellini) e seus antepassados vinham das cidades italianas de 
Lucca e de Milão. Ana nos conta que em sua infância havia uma disputa 
ideológica dos italianos na cidade e muitas casas de italianos eram 
marcadas pela suástica nazista. Ainda bem menina, foi interpelada na 

rua por um homem que a chamou de ‘italianinha fascista!’. Assustada 
e marcada pela agressão verbal veemente, a italianinha tornou-se, anos 
depois, defensora intransigente da democracia e militante contra o 
fascismo e a ditadura. Seus avôs tiveram uma participação intensa na vida 
pública de Batatais. Os Tambellini fundaram o primeiro jornal da cidade 
e a primeira Sociedade de Socorro Mútuo em Batatais. Essas sociedades, 
no início do século XX, foram o embrião do que viria a ser, anos depois, 
as Caixas de Aposentadoria e Pensão para, finalmente, constituírem-se na 
Previdência Social de hoje. Batatais marcou sua vida. ... Embora tenha 
estudado em escolas públicas, certa vez estudou num colégio de freiras, 
mas não deu certo, pois seu pai foi chamado para ouvir que sua filha 
era uma “líder do mal” e que não cabia por ali. ...  Amante da leitura e 
motivada por alguns livros, aos 15 anos, resolveu entrar para o Partido 
Comunista e foi até o chefe local que lhe explicou que para isso teria que 
passar por um período de formação. A pessoa responsável pela formação 
dos jovens era o Dr. Brasílio Rodrigues, pai de Nelson Rodrigues dos 
Santos - o Nelsão -, que Ana viria a encontrar anos depois, durante a 
perseguição política na ditadura, quando se tornaram amigos. 

O início do percurso
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP (Universidade 

de São Paulo), em 1961, foi um cenário de descobertas. A primeira grande 
descoberta ocorreu quando uma colega da faculdade, que tinha dificuldade 

A quem a Saúde do Trabalhador no Brasil deve muito
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também na Unicamp. Mas, em virtude da perseguição política, foi impedida 
de defendê-lo durante algum tempo. Sua tese de 1975, Contribuição à análise 
epidemiológica dos acidentes de trânsito, representou, enfim, a grande 
descoberta: o das relações trabalho-produção-ambiente-consumo, tema a que 
Ana se dedicaria como pensadora e formuladora e com o qual viria a esculpir 
sua trajetória. 

Os novos rumos da Saúde 
Os tempos sombrios da ditadura, com a morte de Vladimir 

Herzog, em 1975, e de Manoel Filho, em 1976, começaram a dar mostras 
de esgotamento. Novos ares se respiraram no país. Ana sai de Campinas 
para o Rio de Janeiro, em 1975, devido à perseguição política. Em 1976, 
cria-se o Cebes [Centro Brasileiro de Estudos de Saúde] e, junto a outras 
iniciativas, começa a efervescência de um movimento pela Reforma 
Sanitária, no Brasil. Na época, o espírito de uma esquerda revolucionária 
na América Latina impregnava o campo da saúde, criando um sentimento 
de uma “medicina social”. ... Inspirada em vários personagens que vinham 
pensando uma nova ordem sanitária para os países latino-americanos, Ana 
destaca Juan Cesar Garcia, a quem dedicou algumas palavras em sua tese 
de doutorado: “...que pela sua coragem e disposição crítica incentivou-
nos à procura de novos horizontes científicos.” Os tempos de repensar a 

em dissecar os cadáveres nas aulas de anatomia, foi 
forçada por um dos professores a segurar um cadáver. O 
professor agarrou sua mão e a encostou no ser sem vida. 
A colega saiu chorando do necrotério e Ana a entendeu 
perfeitamente: “Quem faz medicina tem que lidar com a 
vida e não com a morte”. Lidar com a vida e defender a 
vida passou a ser sua missão na Faculdade de Medicina. 
Junto com seu colega de turma, Sérgio Arouca (com 
quem casou e teve o filho Pedro, médico como os pais), 
desde o início da faculdade fazia política estudantil. As 
atividades políticas muito intensas, contudo, tomavam 
muito tempo de Ana e ela “escolhia” as matérias em 
que iria ser aprovada e as que ia deixar para depois. Foi 
quando um de seus professores ilustres em seu percurso 
– José da Rocha Carvalheiro – disse aos dois colegas 
(Ana e Arouca) que, para fazerem boa política estudantil, 
eles tinham que ser os melhores em todas as matérias. 
Essa foi uma segunda descoberta que colocou os dois 
colegas na rota da competência acadêmica. ... No ano em 

que se formou, 1966, o clima no 
país era de “caça às bruxas”. 

Não é preciso ressaltar 
que as “bruxas” eram os que defendiam 

a democracia e a justiça social no país, 
nos tenebrosos tempos da ditadura. ... 

pesquisa em Medicina Preventiva. 
Ana cursou disciplinas do 

mestrado de Sociologia na 
Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) 
e logo em seguida fez 

o seu doutoramento, 

Com este sorriso deve estar 
enxergando longe a sua 
importância para a saúde 
no Brasil...

“A bandeira do SUS não é uma bandeira dos sanitaristas. É uma 
bandeira muito mais ampla. Não é uma bandeira do setor saúde. Muito 
pelo contrário. A proposta que eu entendi é que a saúde faria parte de 
um universo maior de possibilidades e de responsabilidades que diziam 
respeito àquelas condições que produzem a doença e a saúde. Então, 
ela não estaria fechada na mão de um setor e, muito menos, numa parte 
desse setor – o que lida com a atenção médica. Essas questões eram 
primitivas quando se começava a discuti-las na década de 1970.”

Casamento com Sergio Arouca – 1968
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saúde no Brasil foram concomitantes às mudanças na vida profissional.  
Sua vinda para o Rio de Janeiro, primeiro no IMS/ UERJ [Instituto de 
Medicina Social/Universidade do Estado do Rio de Janeiro] e depois na 
Fiocruz consolidaram sua vida institucional no campo da saúde coletiva. ... 
Desde então, Ana passa a se ocupar cada vez mais com a relação produção-
saúde. O encontro com Asa Cristina Laurell, sueca naturalizada mexicana 

Ana, Asa Cristina e Jaime Breilh, em 1992, em Congresso de Epidemiologia (Belo Horizonte)

e ilustre pensadora da saúde do trabalhador, 
aconteceu nesta época. 

Eram tempos de Reforma Sanitária, 
de pensar um novo sistema de saúde para 
o país. E dentre as questões de fundo 
da organização do novo sistema que 
começavam a ser traçadas: universalidade, 
equidade, integralidade, descentralização, 
controle social e a mudança para um modelo 
preventivista. Nesse contexto de muitas 
formulações, Ana era uma das principais 
porta-vozes da saúde do trabalhador 
enquanto uma questão a ser considerada 
no campo da saúde pública. Na época do 
movimento sanitário, as pessoas ainda se 
referiam à saúde do trabalhador como saúde 
ocupacional. Em 1983 foi realizado um 
encontro histórico, em Campos do Jordão, 
promovido pela Abrasco [Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva], com o objetivo de pensar a saúde do 
trabalhador no campo da saúde.

Saúde do Trabalhador
Com a consolidação do Movimento Sanitário, no início da década 

de 1980, na medida em que muitos dos seus militantes e pensadores 
foram ocupando posições estratégicas em instituições que auxiliariam 
na construção do SUS, Ana assume sua bandeira de luta pela saúde do 
trabalhador. Em 1985, já como professora titular da Fiocruz, criou o 
CESTEH. Com um financiamento da FINEP [Financiadora de Estudos 
e Projetos] e apoio de vários companheiros ilustres - Luiz Augusto 
Cassanha Galvão (Guto), Hésio Cordeiro, José Gomes Temporão e, entre 
outros, Sergio Arouca - a saúde do trabalhador começa a ganhar uma 

Anamaria Tambellini à esquerda, em 1990, inauguração do prédio do Cesteh. Na foto 
Marcelo Alencar (Prefeito RJ), Alceni Guerra (Ministro da Saúde) e Luiz Fernando 
Ferreira (Professor da ENSP)

No folder, acima observa-se o logotipo 
da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
considerada como o evento fundamental 
que enunciou a doutrina e organização do 
SUS. Seu relatório final foi um parâmetro 
para a Comissão de Saúde na Assembleia 
Nacional Constituinte, no biênio 1986/87
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institucionalidade até certo ponto inédita. É bem verdade que, em vários 
locais, a saúde do trabalhador vinha se desenvolvendo, no sentido de 
se vincular mais organicamente ao campo da saúde pública e da saúde 
coletiva. Programas de Saúde do Trabalhador vinculados a secretarias de 
saúde e a universidades públicas começavam a surgir no Brasil. Mas, o 
fato de se ter um centro nacional, vinculado ao Ministério da Saúde, antes 
mesmo do SUS existir de fato, vislumbrava tempos novos para o campo. 
Já em 1986, no CESTEH, foi criado o primeiro curso de especialização 
em saúde do trabalhador no Brasil, sob a coordenação de Anamaria 
Tambellini. Pelo curso, que existe até hoje, passaram centenas de alunos, 
muitos dos quais militam hoje na RENAST [Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador] e em inúmeras instituições de ensino, 
pesquisa e serviços. Em 1986, Anamaria coordenou a 1ª Conferência 
Nacional de Saúde dos Trabalhadores, considerada um marco decisivo 
para a inclusão do campo da ST no Sistema Único de Saúde. Quando 
o relatório da 8ª CNS (março de 1986) recomendou que fosse realizada 
uma conferência de ST, no mesmo ano (dezembro), sinalizava para a 
importância do campo da ST no SUS. 

O Pensamento & As Palavras

Uma Política Nacional de 
Saúde que quer ser eficiente 

e eficaz deve partir de 
uma concepção ampla da 
questão saúde que permita 
o redimensionamento das 

políticas e ações específicas 
nos diferentes âmbitos 

do poder em que se fizer 
necessário. 

“Tinha um lugar na fábrica de Mesquita que ninguém chegava de noite, porque lá tinha o fantasma de uma mulher. Ela aparecia vestida de branco e ela 
matava de noite. Eu perguntava: como é que pode? Trabalhador... politizado... Aí nós fomos conversar com eles que confirmaram. ‘É, tem uma mulher de 
branco que à noite, seduz o cara e mata ele.’ Aí eu falei: vam’bora ver porque achei que era onde acontecia acidente na empresa. E não deu outra. Era um 

lugar onde o risco era muito grande e, principalmente à noite por causa da iluminação. Interessante como se mitificava o risco ali onde morria gente.”

“No campo da saúde do trabalhador, a 
técnica dos profissionais de saúde deve 

estar a serviço dos trabalhadores.”

“Produção e saúde, envolvendo trabalho, ambiente e consumo 
era uma grande questão que delineava, além da questão teórica, 
a vida em sociedade. Essa grande questão, de caráter político-
econômico, quando comecei a elaborá-la me fez entender que 

era isso que se buscava para o entendimento do campo da saúde 
coletiva. Ou seja, pensá-la a partir de questões e não somente de 

áreas técnicas de abordagem biológica ou dos serviços de saúde.”

A relação Capital/Trabalho 
condiciona um perfil de morbi-

mortalidade, segundo as diferentes 
classes sociais e suas frações, que se 
modifica e evolui de acordo com a 

dinâmica das relações sociais.

“Já no início, 
eu falava da Medicina a serviço da 

classe trabalhadora. Isso sempre foi a minha 
proposta. Primeiro eu falava Medicina, por causa 

da Medicina do Trabalho, e depois eu vi 
que era mais, era tudo, era a saúde 

a serviço da classe 
trabalhadora.”

Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores é a expressão 
do poder dos trabalhadores de ter saúde e tomar em suas mãos o controle 

de suas próprias vidas, saúde e trabalho

Veja a entrevista na íntegra em https://48209fd4-9e54-4385-b712-c09bfc7c2b87.filesusr.com/ugd/15557d_22b12a2ca9b04ffa8e88a9e025d58dc6.pdf

“No caso da saúde do trabalhador, não basta ver só a forma 
como se trabalha. É preciso ver a relação do trabalhador com a 

nação, com o mundo e o processo de desenvolvimento.”

Saúde dos Trabalhadores, Saúde Ambiental e Saúde do Consumidor 
são três campos de preocupações e práticas que requerem 

competência técnica específica e métodos e técnicas apropriadas para 
seu desenvolvimento. E devem ser tomadas como partes integrantes e 

indissociáveis do processo Produção-Saúde.



60

S
et

em
b

ro
/2

0
16 entrevistA

Hermano Albuquerque de Castro

Pesquisador titular da Fiocruz, médico do trabalho, professor e militante, 
Hermano é referência obrigatória na produção de conhecimentos e na luta 
política pela saúde do trabalhador no Brasil. Destaca-se no enfrentamento 
das doenças respiratórias relacionadas ao trabalho, especialmente silicose e 
asbestose, por sua formação sólida no campo da Pneumologia Ocupacional. 
É um dos porta-vozes da luta pelo banimento do amianto e tenaz defensor dos 
direitos dos trabalhadores, sofrendo muitas vezes, por isso, o ataque de setores 
econômicos e empresariais contrariados por suas posições. Atualmente é 
diretor da Ensp/Fiocruz.

FIS: Fale um pouco de sua trajetória na saúde do trabalhador... 
Hermano: Quando comecei no Cesteh-Centro de Estudos em Saúde 

do Trabalhador e Ecologia Humana/ENSP/Fiocruz, a saúde do trabalhador 
era um campo a explorar, não havia política específica para as situações 
de saúde dos trabalhadores. Na pneumologia sanitária, havia casos de 
doenças respiratórias relacionadas ao trabalho, principalmente vinculadas à 
mineração. Embora a maior parte de casos de silicose se concentre em Minas 
Gerais, no Rio de Janeiro havia jovens de 30 a 35 anos morrendo de silicose 
devido a um único processo de trabalho: o jateamento de areia na indústria 
naval. A questão do amianto já se apresentava, começando a aparecer no 
sistema de saúde trabalhadores com fibrose pulmonar e alguns casos de 
câncer. Havia uma demanda reprimida. Os primeiros passos couberam 
ao Cesteh, no atendimento ambulatorial em pneumologia, dermatologia, 
audiologia e saúde mental, tornando-se referência. 

FIS: Como se dava, nesse primeiro momento, a relação dos 
profissionais de saúde com os sindicatos?

Hermano: Era um momento em que o movimento sindical além 
de lutar por salário colocava na pauta as questões de saúde. Vivíamos 
a redemocratização do país, pós-ditadura, começava a se ter liberdade 
democrática, eleições diretas e as manifestações dos trabalhadores 
eram mais contundentes. A saúde aparecia como questão importante 
no movimento sindical, relacionando-se diretamente com as discussões 
sobre o Sistema Único de Saúde-SUS. É importante falar nesse assunto, 
porque apesar do movimento sindical optar, em vários momentos, pelos 
planos de saúde, a doença ocupacional, a doença relacionada ao trabalho, 
de maneira geral, é negligenciada por esses planos privados de saúde. Os 
trabalhadores doentes acabam tendo que ir para o SUS. É sempre bom 
lembrar que os trabalhadores como sujeitos das transformações sociais 
desempenham importante protagonismo na construção de uma política 
que fortaleça a vida saudável no trabalho.

FIS: Ao longo desses anos surgiu também outra forma de 
organização além da sindical. Como é esse processo?

Hermano: No caso do amianto, por exemplo, a população atingida 
se organiza em uma associação, a Abrea-Associação Brasileira dos 
Expostos ao Amianto, que congrega trabalhadores de distintos segmentos 
produtivos (indústria têxtil, construção civil, indústria do fibrocimento) 
e de diferentes sindicatos, com intuito de banir o amianto (ou asbesto), 
substância cancerígena com danos diretos à saúde desses trabalhadores.

FIS: Nesses 30 anos, houve aproximação crescente dos 
campos saúde do trabalhador e saúde e ambiente. Por que?

Hermano: Essa aproximação decorre da compreensão de que 
a cadeia produtiva, em determinadas etapas, causa danos ambientais, 
à saúde dos trabalhadores e da população no entorno das empresas ou 
expostas de outras formas a produtos ou situações de riscos ambientais. 

FIS: Nessa área de atuação, como foi o caso emblemático da 
TKCSA, siderúrgica em Santa Cruz, Rio de Janeiro?

Hermano: Começou depois de acidente na fábrica em que 
uma poeira foi lançada no ar com graves efeitos na comunidade, 
problemas respiratórios, na pele, nos olhos, que buscou assistência 
médica, recorrendo em seguida à Fiocruz. A gente dá um atendimento 
diferenciado, passa a olhar de outra forma, não só atendendo a doença, 
dando remédio e tentando curar, mas buscando entender o processo 
que levou a ela e emitindo um laudo. O Cesteh, amparado em portaria 
institucional, foi autorizado a fornecer laudos especificamente 
para esse acidente. Esse laudo apontou a necessidade de vigilância 
ambiental em saúde e o alto risco da população exposta à substância 
cancerígena, sendo comprovado seis meses depois em laudo da PUC-
Pontifícia Universidade Católica que identificou metais cancerígenos 
na composição da tal poeira.

FIS: Esse laudo acabou gerando um processo contra você...
Hermano: Processos que acontecem como ameaça. A indústria 

do amianto também fez isso. Quando acaba o argumento científico, 
buscam alternativas na justiça. O laudo, no caso TKCSA, era rotineiro, 
para orientar a empresa junto ao estado e ao SUS local sobre as medidas 
corretas a serem adotadas. Isso gerou a reação desproporcional de me 
processarem sob alegação de que estaria assustando aquela população, 
como se a poeira amarela não assustasse muito mais. O processo foi 
retirado pela empresa com pedido de desculpas à Fiocruz mas o problema 
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da TKCSA continua. O estado brasileiro precisa enfrentar esse caso e 
muitos outros, inclusive o do banimento do amianto.

FIS: A vigilância em saúde apontada no laudo é fundamental 
em casos como esse, em que se fala da exposição a substâncias 
cancerígenas. Por que?

Hermano: O câncer causado por amianto, fumaça ou metais pode 
aparecer 10, 20, 30 anos depois. Por exemplo, quem tem câncer não tem 
câncer no ano seguinte em que começa a fumar. O câncer não tem relação 
direta com a quantidade. Uma pequena exposição pode gerar câncer anos 
depois. A vigilância ambiental em saúde e em saúde do trabalhador visa 
o acompanhamento dos trabalhadores expostos, a partir de indicadores 
segundo o tipo de exposição, para saber se há risco ou não de adoecimento.

FIS: Como é atuar na saúde do trabalhador, uma área em 
constante luta contra interesses do grande capital?

Hermano: Muitos profissionais do campo saúde do trabalhador 
e saúde e ambiente acabam se colocando numa espécie de trincheira em 
defesa do território, do ambiente e da saúde da população. Isso nos leva a 
olhar os grandes empreendimentos nos territórios, atingindo gravemente 
as estruturas sociais, subtraindo culturas e a força daquela sociedade para 
explorá-la como força de trabalho. O mesmo acontece com o ambiente. 
Uma reserva ecológica, um trecho de Mata Atlântica ou uma baía que 
serve a uma comunidade podem ser destruídos se estiverem numa área 
para os quais se voltam os interesses do capital.  

FIS: Esse processo tem sido visto nas grandes cidades 
brasileiras... 

Hermano: É a chamada cidade mercado ou cidade empresa, vista 
apenas como um grande campo produtivo em que o capital vai retirar 
da natureza e do ser humano a sua energia para produzir e vender. Com 
isso, descaracteriza-se a cultura, a sociedade, inclusive passando por 
cima do sentimento de nação, porque boa parte dessas empresas é de 
multinacionais que não estão se importando com isso. Uma saúde pública 

e um sistema de saúde que se contraponham a isso são fundamentais. 
FIS: Ainda que aconteçam lutas por dentro do sistema 

capitalista não seria preciso uma mudança maior, no próprio modelo 
de exploração econômica que o Brasil adota?

Hermano: Sem dúvida. O modelo brasileiro das commodities 
- produtos primários, de baixo valor, vendidos em grandes quantidades 
(p.ex.: minério, soja) – é sujeito à variação dos preços no mercado 
internacional e, principalmente, e gera exploração voraz das pessoas e 
recursos naturais. Um caso exemplar é a tragédia com a barragem da 
Samarco, em Mariana, que além de matar trabalhadores e a população 
local, destruiu a vida ao longo de boa parte do Rio Doce. O Brasil também 
adota modelo equivocado no agronegócio, que expulsa os trabalhadores 
do campo gerando tensão nas cidades, usa enormes quantidades de 
agrotóxicos, destrói regiões inteiras para a criação de pasto e produz 
alimentos que não vão parar na mesa da população. Modelo do capital, 
não social, que se ancora em discursos mentirosos, como a geração de 
empregos por uma grande indústria.

FIS: Como avalia a saúde do trabalhador olhando em 
perspectiva os 30 anos em que atua nesse campo?

Hermano: 30 anos de construção de política com altos e baixos. 
No início houve forte participação sindical, que se esvaziou. A própria 
taxa de sindicalização no Brasil, que nunca ultrapassou 40%, está abaixo 
de 30%. O Cesteh participou de processos importantes: criação dos 
Cerest-Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e da Renast-Rede 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Os trabalhadores 
buscam os planos de saúde das empresas, nos quais há uma invisibilidade 
da doença, e nós deixamos de fazer vigilância nos ambientes de trabalho 
por insuficiência de profissionais. Precisamos avançar na atenção básica, 
com uma saúde do trabalhador efetivamente voltada para o território. A 
perda de direitos (aposentadoria e propostas de flexibilização das jornadas 
de trabalho) é tema na pauta política atual que requer nossa resistência.

William Balfour Ker 
(1877-1918) ilustrações dos 
primeiros anos do século 
XX que falam por si sobre a 
opressão do capital
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Em 2015, o município do Rio de Janeiro, território de 1.200 
km² e população estimada em 6 milhões e meio de habitantes, 
possuía no Corpo de Bombeiros um total de 25 unidades com 2.454 
trabalhadores. A atividade de trabalho dos bombeiros militares pode 
ser resumida na salvaguarda e defesa de vidas e de bens em situações 
emergenciais e contingenciais. Salvar pessoas em risco iminente de 
vida é sua tarefa mais nobre. Essa missão, reconhecida pela população, 
dá respeitabilidade à categoria e, muitas vezes, faz com que o bombeiro 
se sinta um herói, o que de fato acontece em várias situações. Entre 
suas funções, enumera-se: acidentes com lesão corporal, agressões, 
desabamento e deslizamento, atendimento pré-hospitalar de urgência e 
emergência, busca e salvamento em matas e florestas, atropelamentos, 
capotagem e colisão de veículos, corte de árvore, derramamento 
de líquidos inflamáveis e produtos químicos, escapamentos de gás, 
explosão, fogo em veículos, vegetação, via pública e embarcações 
no mar, ferimentos por arma de fogo e arma branca, inundações, mal 
súbito, queda, recolhimento de pacientes com transtorno psiquiátrico 
em crise e pessoas presas em elevador, em áreas contaminadas, em 
situação de perigo em lagoas, praias, rios e mar, socorro de parturientes 
em via pública, tentativa de suicídio e, claro, extinção de incêndios.  
Ocorre que durante o exercício laboral, os bombeiros estão expostos a 
riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, além 
de cargas fisiológicas e psíquicas. Ou seja, muitas vezes, para salvar 
vidas, os bombeiros colocam as suas em risco, condição que pode 
impactar negativamente sua saúde. Diante desse cenário, surgiram as 
perguntas: Existe alguma relação entre as atividades de trabalho dos 
bombeiros militares e as causas de afastamentos para tratamento de 
saúde da categoria no município do Rio de Janeiro? Com sua própria 

saúde comprometida, o bombeiro poderia comprometer o salvamento 
da saúde dos outros? 

No ano de 2015, as 25 unidades municipais realizaram 
173.532 atendimentos à população, correspondendo a 51,5% de todos 
os realizados no Estado do Rio de Janeiro no período. Para se ter uma 
ideia do adoecimento no Corpo de Bombeiros, ocorreram, em 2015, nas 
25 unidades, 1.818 afastamentos médicos para tratamento de saúde. O 
somatório total dos dias de afastamento chegou a 55.507, o que equivale 
a 152 anos de trabalho perdidos. Ao se dividir o número total de dias 
de afastamento pelo efetivo do município chega-se à média de 23 dias 
de afastamento para cada bombeiro no ano de 2015. A faixa etária que 
mais apresentou registros foi a dos bombeiros entre 40 e 49 anos de idade 
com um total de 641 registros. Os praças, 1º e 2º sargentos, foram os que 
mais precisaram de afastamentos, respectivamente 448 e 316, ou 42% 
entre as patentes. Não foram encontrados registros de afastamento no 
posto de coronel. As doenças mais encontradas nos bombeiros foram: 
Lumbago com ciática, com 26 registros; Transtornos de discos lombares 
e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, com 25 registros; 
Transtornos internos de joelho com 18 registros; Episódios depressivos 
graves com sintomas psicóticos, com 16 registros; e a Dor lombar baixa, 
com 13 registros. Ao que tudo indica as doenças que afetam a categoria 
podem possuir estreita relação com as atividades e cargas de trabalho da 
profissão. Para conhecer melhor esse adoecimento é necessário aprofundar 
a pesquisa conversando com os bombeiros e acompanhando sua relação 
saúde-trabalho ao longo do tempo. Medidas de caráter preventivo sobre 
as atividades desses trabalhadores, por certo, ao melhorarem sua saúde 
e qualidade de vida, contribuirão também para qualificar ainda mais o 
atendimento dos bombeiros à população.

O acesso ao site (http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb) da 
empresa pública COMLURB-Companhia Municipal de Limpeza Urbana 
é frustrante e desolador. Não existem informações disponíveis sobre seu 
funcionamento real e se existem devem estar criptografadas. Não se sabe 
qual o efetivo de trabalhadores, quantas toneladas de lixo são recolhidas 
e como se dá o trabalho, quantos veículos são utilizados, a rotina de 
trabalho, as funções dos trabalhadores e poucas palavras sobre a saúde 

perfil sindicAl

Paulo Ernani Lima de Oliveira

Limpando os caminhos da cidade para o desfile da saúde dos 
trabalhadores garis da COMLURB 

Artigo

Vida Alheia Riquezas Salvar: um olhar sobre a 
saúde dos bombeiros cariocas

Luiz Antonio de Almeida Pires

dos trabalhadores. O gari é um dos poucos trabalhadores que está exposto 
intensamente a todos os riscos clássicos: físico, químico, biológico, 
ergonômico e de acidentes. A todos se expõe INTENSAMENTE! A 
invisibilidade social, estudada por Fernando Braga da Costa em seu 
livro Homens Invisíveis: Relatos de uma Humilhação Social, não está na 
biblioteca da COMLURB. Paulo Ernani, um dos assíduos frequentadores 
do Fórum Intersindical nos fala um pouco de sua vida sindical.
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“Minha história com o sindicato se inicia com meu adoecimento, 
entre os anos de 1992 e 1996. Eu trabalhava na coleta domiciliar de lixo 
doméstico nos bairros de Vila Isabel, Tijuca e Grajaú. É um trabalho duro e 
perigoso nos aspectos da organização do trabalho e da violência criminal. 
O trabalho pesado e ‘sujo’ leva algumas pessoas a usarem drogas, como 
na equipe em que eu trabalhava em que alguns colegas que faziam uso 
de substâncias alucinógenas e maconha. Isto me preocupava muito. 
Devido ao trabalho eu tinha baixa imunidade e inflamação de garganta 
quase uma vez por mês. Quando fui ao médico do plano de saúde, que por 
sinal nunca perguntou em que eu trabalhava, ele passou uma receita de 
Benzetacil. Procurei uma farmácia para tomar a injeção e fui informado 
que somente o posto de saúde poderia aplicar. Procurei então um posto 
de saúde, mas não fui atendido e orientado a voltar no outro dia a partir 
das 06 horas, isto tudo com muita febre. Voltei ao plano de saúde e falei 
com uma médica sobre a dificuldade de me medicar. A mesma falou para 
a enfermeira que eu estava ali para fazer bagunça. Perguntei à enfermeira 
o quanto eu fiz de bagunça naquele consultório. A enfermeira foi falar 
com a médica que ficou muito irritada e enviou uma carta à Comlurb 
acusando-me de ser agressivo. Fui punido com três dias de suspensão. Foi 
quando procurei o meu sindicato que me ajudou. Comecei a frequentar o 

A fé como arte – da música popular aos louvores a Deus
 Fátima Candeias, com sua bela voz suave e límpida, é uma artista 

completa. Tecladista e cantora desde sempre – Fátima é uma jovem de 52 anos 
– que há 33 anos vive da música e para a música. Durante sua vida artística 
foi cantora na noite, acompanhada de conjuntos musicais diversos, de samba 
e música popular brasileira. Há sete anos, amparada pela Lei Municipal nº 
3.096, de 05/09/2000, do Vereador Agnaldo Timóteo (Espaço Musical CD 
Rua), Fátima resolveu mostrar sua arte e vender seus CDs em Copacabana, 
onde mora. Muito conhecida nas imediações da movimentada Rua Siqueira 
Campos, chama a atenção pela suavidade de seu canto. Durante alguns 
anos, acompanhada de seu teclado, desfilou os grandes sucessos da MPB 
vendendo seus discos, encantando os passantes e, muitas vezes, fazendo-os 
parar para ouvi-la com atenção. Há ano e meio resolveu dar uma guinada 
na vida, como gosta de dizer, cantando louvores e levando pela música a 
palavra de Deus. Hoje, movida por sua fé, Fátima canta Só Louvores (nome 
de seu disco) e garante que sua música não é exclusiva de determinada igreja, 

mas direcionada aos cristãos em geral. Vinculada 
ao Sebrae como pequena empreendedora, dela 

se pode dizer que é uma trabalhadora que 
mistura com maestria sua fé e sua arte, 

na rua, para todos.

Para alívio da dor: entrega 
das mãos a domicílio

 Ilson Ferreira da Cunha é 
mineiro, de Além Paraíba, de 37 anos. 
Amante do vôlei, chegou a pensar em jogar 

trAbAlhAdores Anônimos

profissionalmente. Uma jogada mais 
brusca, contudo, provocou-lhe um 
sério problema no ombro. A eficácia 
do tratamento fisioterápico, de 4 meses 
de duração, interferiu radicalmente no seu 
objetivo profissional, levando-o a se encantar 
com a profissão de fisioterapeuta. Mudou-se para o 
Rio de Janeiro e formou-se em fisioterapia em 2005. Para custear seus 
estudos, trabalhou por 3 anos em uma loja de conveniência. Foi agraciado 
pela sorte quando, após os estágios de praxe no final do curso, um colega lhe 
transferiu toda sua agenda de clientes, propiciando-lhe viver de seu trabalho 
como fisioterapeuta atendendo exclusivamente a domicílio. O atendimento 
domiciliar, embora mais rentável, mostrou-se danoso para sua saúde. A 
manipulação de pacientes muito pesados, assim como as condições das camas 
- muitas vezes com pés cortados para evitar a queda dos mais idosos - levam 
a posturas inadequadas, resultando num importante problema em sua coluna 
cervical, que, quando em crise, causa-lhe muito desconforto. Ilson, contudo, 
segue trabalhando, fazendo uso de medicamentos para atenuar a dor, até que 
a cirurgia se torne inadiável, quando terá que recorrer ao INSS e à Previdência 
Privada, que paga como autônomo, desde os 18 anos. Ilson é casado há 6 anos 
com Renata, que trabalha como professora. O casal tem um filho - Pedro - e 
aguardam a chegada de Bernardo para julho. De origem simples, interiorana, 
persegue seus sonhos com tenacidade. Ilson tem uma longa estrada a percorrer, 
mas já pode se considerar um vencedor, pois trabalha com seriedade e firmeza, 
sem se desviar de seus princípios éticos e morais. A formação dos filhos é uma 
preocupação constante e Ilson tem consciência de que sua conduta é modelo para 
norteá-los no enfrentamento de um futuro cada vez mais incerto na atualidade.

sindicato. Algum tempo depois solicitei, através de um abaixo assinado 
dos meus colegas, trabalhadores da gerência de limpeza do Grajaú e 
Vila Isabel e Maracanã, a minha indicação para ser delegado sindical de 
base de 1997 até 2011 e depois passei para o cargo de diretor suplente. 
Através do diretor Olímpio Barroso de Sá, que é um grande incentivador 
e formador conheci as questões de saúde do trabalhador e frequentei 
reuniões sobre saúde, uma das principais foi no CONSEST-Conselho 
Estadual de Saúde do Trabalhador, na década de 1990. Aprendi muito! 
Também participei da 3ª Conferência de Saúde do Trabalhador em 2005. 
Foi um marco na minha vida sindical em relação à saúde do trabalhador. O 
meu sindicato formou um grupo de saúde do trabalhador que tem a função 
de acompanhar os adoecimentos e os acidentes de trabalho e a emissão 
de CAT que eu aprendi a fazer. Também passei a ajudar na elaboração de 
termos para o acordo coletivo de trabalho em relação à saúde e segurança 
e acompanhar as Cipas. Vejo o Fórum Intersindical como um espaço 
que todos os sindicalistas do Rio de Janeiro e do Brasil têm obrigação de 
participar, pois é uma troca muito grande de experiência e aprendizagem. 
A coordenação e equipe do Fórum é muito eficiente e colaborativa. Espero 
que nós trabalhadores e a equipe do Fórum consigamos construir uma nova 
visão sobre saúde do trabalhador.”
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Lia Giraldo 

Uma das guerreiras, lutadoras e batalhadoras pelas causas da saúde do trabalhador e do 
meio ambiente no Brasil. Médica/USP-Universidade de São Paulo e doutora/Unicamp-
Universidade Estadual de Campinas, é pesquisadora inquieta e múltipla, especialista em 
pediatria, saúde pública, epidemiologia, medicina do trabalho e psicanálise. Professora 
adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e pesquisadora 
aposentada da Fiocruz, ainda atuando na instituição. Sua experiência na área de saúde coletiva 
recai, principalmente, na saúde ambiental e saúde do trabalhador, na atenção primária e 
na reflexão da complexidade em ciência. Aliando sempre a atividade acadêmica com a luta 
política, Lia faz da abordagem sistêmica sobre a vulnerabilidade dos grupos humanos sua 
bandeira de pesquisa e luta. São diversas as frentes em que atualmente milita: Grupo Temático 
Saúde e Ambiente da Abrasco; Fórum Permanente de Combate aos agrotóxicos e pela vida 
e Fórum Pernambucano de Combate aos efeitos dos agrotóxicos. Atualmente é professora 
associada da Universidade Andina Simón Bolívar/Quito-Equador. 

FIS: Lia, conte-nos um pouco de sua trajetória no campo da 
saúde do trabalhador (ST).

Lia Giraldo: Minha trajetória na ST se inicia com a mudança da família 
para Santos em 1977, vindo da experiência de médica sanitarista no Litoral 
Norte de São Paulo. Ao chegar em Santos entrei em contato com o movimento 
sindical, muito robusto na época, especialmente ligado ao Movimento de Cultura 
Popular. Em 1978, ingressei no Partido Comunista Brasileiro (PCB) muito ativo 
na militância da saúde em São Paulo. Na rede constituída pelo PCB, na saúde, 
especialmente com a criação do CEBES-Centro de Estudos Brasileiros de Saúde 
e ABRASCO-Associação Brasileira de Saúde Coletiva passei a uma militância 
mais sintonizada com os grandes temas da saúde brasileira que desembocou no 
movimento sanitário. Eu trabalhava no território, não pertencia ao mundo da 
academia. Também nesse ano comecei a militar nos temas da ST. Surpreendia-me, 
na época, o número de acidentes de trabalho, a culpabilização dos trabalhadores, o 
chamado ato inseguro. Com um pensamento crítico ajudei a organizar em Santos 
a primeira Semana de Saúde do Trabalhador pelo recém movimento intersindical 
que viria constituir o Diesat-Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas 
de Saúde e dos Ambientes de Trabalho, em 1980, processo do qual fiz parte. 
Outro fato que me levou à intensa militância nesse campo foi o Movimento de 
Renovação Médica e a luta para colocar o movimento sindical atento ao tema 
da saúde do trabalhador, uma posição política para a saída do corporativismo, 
questão contemporânea muito discutida pelo Partido Comunista. Também em 
1978, o PCB lançou um documento muito importante - Saúde nas Fábricas - sob 
inspiração do Partido Comunista Italiano e da Confederazione Generale Italiana 
del Lavoro e do livro homônimo de Giovanni Berlinguer. Assim, de Sanitarista 
e Pediatra, me tornei uma orgânica militante no campo da ST e o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santos, para que pudesse assessorá-los, me financiou um curso 
de especialização em medicina do trabalho na Fundacentro em 1980. Outro fato 
importante é que em 1979 escolhi trabalhar no município de Cubatão - conhecido 
como Vale da Morte pela intensa degradação ambiental - já direcionada a enfrentar 
os problemas da poluição e das más condições de trabalho. Lá cheguei disposta a 
enfrentar os graves problemas de saúde pública ainda em plena ditadura militar. 

FIS: Deve ter havido muitas iniciativas, no período, com esse 
tipo de enfrentamento...

Lia: Estava claro que esse problema afetava a população, mas 
afetava mais intensamente os trabalhadores. Desde essa época eu via a saúde 
do trabalhador e da população (suas famílias) como parte do mesmo processo 
de produção/reprodução social. Assim, como diretora técnica do Centro de 
Saúde de Cubatão comecei a atuar para além dos problemas clássicos da 
Saúde Pública, ajudando a criar a Associação das Vítimas da Poluição. 
Foi pela atuação conjunta com o movimento social na problemática das 
malformações congênitas, inclusive identificando o aumento de casos de 
anencefalia e outros defeitos de fechamento do tubo neural, que a saúde em 
Cubatão ganhou maior visibilidade.

FIS: Conte-nos mais sobre o papel do Centro de Saúde?
Lia: O Centro de Saúde de Cubatão foi ponto de apoio para diversos 

pesquisadores na investigação desse fenômeno de nocividade ambiental. 
Investiguei as doenças respiratórias, principal causa de internação e morte, 
atuando decisivamente na defesa da população da Vila Parise, comunidade 
incrustada no meio das fábricas de fertilizantes e da siderúrgica COSIPA-
Companhia Siderúrgica Paulista. Também investiguei o destino final dos 
resíduos industriais da região, constatando que eram jogados por empresas 
terceirizadas ao longo da estrada que ligava Cubatão ao litoral sul paulista. 
A grande virada veio em 1982 pela eleição direta para governadores. João 
Yunes, prestigiado médico sanitarista e profundamente democrático, foi 
nomeado secretário de saúde pelo governador eleito de SP (Franco Montoro) 
e, num processo de mobilização social e das bases dos diretórios do PMDB, 
fui indicada para ocupar o cargo de Diretora Regional de Saúde, contrariando 
o desejo dos prefeitos e deputados eleitos da base PMDBista. Empossada 
em 1983, imediatamente abri uma discussão com o movimento sindical para 
instituir um programa de saúde do trabalhador entre as ações da saúde pública. 
Como o Sindicato dos Metalúrgicos de Santos (do qual era assessora) vinha 
apresentando denúncias sobre agravos à saúde, especialmente intoxicações 
por benzeno, trabalhamos com essa demanda para iniciar intervenção mais 
sistêmica com base nos ideais da Saúde Coletiva.

FIS: E qual foi o principal desdobramento dessas ações?
Lia: Em 1983, como Diretora Regional de Saúde de Santos, nasce 

conosco o primeiro programa de saúde do trabalhador na rede de saúde 
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pública brasileira. Digo isto sem qualquer pretensão, pois as circunstâncias 
descritas possibilitaram essa iniciativa. Era preciso entrar nas fábricas para 
fazer valer as ações de proteção e prevenção da saúde dos trabalhadores e 
usamos o código de saúde para fazê-lo. A posição de diretora da unidade 
regional de saúde e o apoio do Instituto de Saúde da Secretaria de Saúde de 
São Paulo, onde atuava um grupo técnico coordenado por Francisco Antonio 
Lacaz, possibilitou desenhar um plano estratégico de ação.

Outras duas regionais tiveram iniciativas na Saúde do Trabalhador 
focados em questões específicas: Vale do Ribeira (exposição aos agrotóxicos) 
e ABC Paulista (mercúrio). Na Baixada Santista utilizamos outra estratégia: 
a vigilância epidemiológica de agravos relacionados com o trabalho permitiu 
ingressar nas fábricas para investigar as condições de trabalho. Assim, em 
outubro de 1984, publicou-se Portaria [Estadual] que incluiu cinco agravos 
de origem ocupacional no sistema de vigilância epidemiológica dessa 
região. Posteriormente outros estados fizeram o mesmo, como RJ, BA e 
SC. Jorge Machado e Letícia Nobre, entre outros, estiveram em Santos-SP 
para conhecer essa inovação. Depois, em 1985, com o apoio de Giovanni 
Berlinguer, João Yunes possibilitou a ida de um grupo de militantes, 
liderados por David Capistrano e outros, como eu, à Itália para conhecer 
a experiência operária italiana de defesa da saúde. No Istituto Superiore de 
Sanitá, em Roma, fizemos formação em Epidemiologia Ocupacional. 

Em 1986, tínhamos uma rede de atenção à ST na Baixada Santista, 
amparada por Planos de Ação Conjunta, com diversos sindicatos. No mesmo 
ano, em evento promovido pela OPAS-Organização Panamericana de Saúde 
em Campinas sobre a organização da atenção à ST na rede pública de saúde, 
conheci Anamaria Testa Tambellini e Elizabeth Dias, que se tornaram grandes 
parceiras. Outras experiências paulistas e de outros estados se estabeleceram, 
especialmente a partir de 1986, ano da VIII CNS e da I Conferência Nacional 
de Saúde do Trabalhador. Nessa caminhada, contei com a ajuda de muitos 
companheiros; destaco o apoio criativo e corajoso da médica Edlamar 
Guimarães Neves. As lideranças da área como Anamaria Tambellini, Francisco 
Lacaz e Herval Pina Ribeiro e todos alargaram muito minha compreensão e 
minha articulação com pesquisadores para além de São Paulo, como os da 
UFMG e do Cesteh/Ensp.

FIS: E seu ingresso na Academia?
Lia: Daí em diante comecei uma trajetória mais próxima da acadêmica, 

pela necessidade de qualificar a ação na luta, a partir das experiências com 
o tema da exposição ocupacional ao benzeno (dissertação de mestrado) e o 
tema da exposição aos solventes organoclorados (tese de doutorado). Cada 
uma dessas incursões foi apoiada pelos sindicatos das categorias estudadas e 
o resultado das pesquisas teve, em cada caso, consequências práticas para a 
defesa da saúde dos trabalhadores. No mestrado na Unicamp conheci Renato 
Rocha Lieber, da UNESP-Universidade Estadual Paulista, Tereza Carlota Pirez 
Novaes e Leda Leal Ferreira (ambas da Fundacentro) que muito influenciaram 
minha compreensão teórico-epistemológica da complexidade da ST.

FIS: Qual o foco de sua atuação na ST hoje?
Lia: Num projeto apoiado pelo Ministério da Saúde - Curso de 

Especialização para gestores em Vigilância Sanitária -, coordenei o módulo 
de ST de 1990 a 1994. A 4ª versão do curso foi em Recife, em 1994, no 
Núcleo de Saúde Coletiva-NESC - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
da Fiocruz-PE. O módulo foi um sucesso! Fiquei apaixonada pelo lugar. 
Recebi um convite para trabalhar lá. coloquei esta possibilidade em minha 

agenda de vida e, após terminar o doutorado, tive a sorte de ser aprovada num 
concurso em 1995. Comecei aí minha atividade formal como pesquisadora, 
coordenando o Programa de Pós-Graduação recém criado. Nesse processo, 
organizei um Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho-Lasat para dar 
sustentação às atividades de pesquisa e às novas disciplinas, formando 
diversas pessoas, algumas hoje atuando na instituição. Agradeço o apoio da 
Fiocruz às minhas iniciativas nesse processo, mas confesso que as inovações 
do passado, na rede de saúde, continuaram sendo as marcas de meu trabalho 
na vida acadêmica. Há dez anos como Professora Adjunta da Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco-UPE, coordeno um 
Módulo de Atenção Primária à Saúde. Consegui introduzir na prática dos 
estudantes de medicina um olhar para a saúde do trabalhador. Os estudantes, 
além de conteúdos teóricos, observam o trabalho da equipe da atenção 
básica, fazem análise coletiva do trabalho e utilizam o método científico 
nesse processo de aprendizado. Com apoio dos técnicos do Cerest-Recife 
estabelecemos uma parceria para incorporar a ST na Atenção Básica, questão 
ainda pendente na política de saúde do trabalhador no Brasil. Conseguimos 
a aprovação do Conselho da Faculdade de Ciências Médicas da UPE para 
transversalizar os conteúdos de ST no currículo da medicina, isto depois 
de ter proferido por 04 períodos uma disciplina eletiva voltada para essa 
sensibilização. Agora estou em processo de aposentadoria com a esperança 
de que estas atividades institucionalizadas permaneçam. 

FIS: Como você avalia a ST hoje no Brasil?
Lia: Infelizmente vivemos um paradoxo. Ampliou-se a democracia. 

A esquerda teve maior espaço de atuação no aparelho de Estado. Em 
contraposição, a agenda de lutas por melhores condições de trabalho se 
enfraqueceu.  Os temas conceituais deixaram de ter importância. Estamos 
na rede, de modo geral, com um enfoque da Medicina do Trabalho, longe 
daquela perspectiva da saúde coletiva e da política nacional de saúde do 
trabalhador. As coordenações são burocráticas e distantes dos trabalhadores. 
O movimento sindical se enfraqueceu. Há no mundo uma nova fase do 
capitalismo ainda pouco compreendida. Nesse cenário, apenas alguns 
núcleos conseguiram se manter. As duas últimas conferências não tiveram 
a repercussão desejada na estrutura do Estado e na sociedade. Penso que 
precisamos refundar a ST e para tal temos que fazer uma leitura crítica de 
nosso mundo atual.

FIS: Como você vê a relação da academia com o movimento 
sindical?

Lia: Uma diáspora, com algumas exceções. Por outro lado, vemos 
uma riqueza de outros movimentos que levantam as questões de saúde do 
trabalhador e que têm apoio da academia. Um exemplo é a problemática 
dos agrotóxicos. Estamos aprendendo a ter um novo olhar com os 
militantes da agroecologia, como na produção do dossiê Abrasco sobre 
impactos dos Agrotóxicos na Saúde e a Campanha Permanente de Combate 
ao Agrotóxico e pela Vida. Um novo fazer é preciso ser aprendido com 
o movimento social. Acredito que estamos dando passos nessa direção. 
Precisamos de uma PRAXIS renovada para o século XXI. Precisamos 
da esquerda para fazê-lo que também precisa ser refundada. O contexto 
nacional e internacional clama por essa renovação. E se a academia não 
estiver organicamente ligada ao movimento social e sindical (este também 
renovado) não faremos nosso papel. Por esta razão a discussão sobre o 
papel social da ciência hoje é fundamental.
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Ilquias tem 42 anos e veio de Recife para cá ainda pequeno. 
Trabalha como metalúrgico numa empresa americana, multinacional, 
com tecnologia de exploração de petróleo. Iniciou sua atividade sindical 
há pouco mais de um ano. Era apenas sindicalizado. Seu ingresso na vida 
sindical, como diretor de base, é melhor compreendido por suas próprias 
palavras: “sempre fui muito questionador, tudo o que me incomodava eu 
ia atrás p’ra tentar saber, mas isso não é bem visto pelo patrão.” Quando 
chegou na empresa que tem muitos recursos, Ilquias, acostumado a estaleiro, 
fábrica, onde tudo é “muito bagunçado”, achou que ia trabalhar num “local 
legal, bacana”. Mas, trabalhando no horário noturno, começou a ver coisas 
que não lhe agradavam. “A noite é o horário onde tudo acontece, as coisas 
ruins acontecem.” Atuando no cargo de controle de qualidade, inclusive 
assinando a liberação de equipamentos, Ilquias questionava e não fazia as 
“coisas erradas”. Foi quando resolveu se candidatar à CIPA e se elegeu 
com o apoio de colegas que viram sua intenção de fazer alguma coisa em 
prol do trabalhador. Em contato com um membro sindical que trabalhava 
na empresa, Ilquias se aproximou do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio 
de Janeiro e compôs a chapa que venceu, tornando-se dirigente sindical 
de base. “Minha atuação hoje como dirigente sindical dentro da empresa, 
como qualquer outro dirigente sindical de base, é muito complicada, 
porque muitas vezes você se vê sozinho sem ter um respaldo forte.” Ilquias 
considera que o sindicalismo hoje, dividido em várias correntes políticas, 
dificulta a atuação sindical. Do ponto de vista da saúde do trabalhador, 
Ilquias descreve o processo: “Na empresa que produz equipamentos para 
exploração do petróleo, tais como cabeça de poço para regular a saída do 
petróleo, tem a montagem, teste e acabamento com pintura e outros tipos 
de revestimento, além do jateamento antes da montagem.” Na pintura, a 
tinta é muito tóxica. Existem carrinhos de pinturas, mas não são utilizados 
porque não cabem dentro da cabine. Para uma empresa de alta tecnologia 
isso é um absurdo, pois a pintura acaba sendo feita em qualquer local, de 
forma extremamente agressiva. Quem trabalha ao lado respira a tinta tóxica, 
sem a menor proteção. E, como se sabe, o medo de perder o emprego acaba 
submetendo os trabalhadores a esse tipo de situação. Ilquias chegou a ser 

retirado da fábrica por impedir esse tipo de procedimento que impacta a 
saúde do trabalhador. Outro problema com os trabalhadores que manuseiam 
tintas, óleo mineral, graxa e outros produtos químicos é a questão dos 
uniformes que são lavados em casa. Em julho, na audiência pública do 
Deputado Carlos Minc na ALERJ [Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro], foi ressaltada a “Lei da Roupa Suja”*.

Ilquias procurou utilizar essa Lei na empresa.
“Eu entrei na rouparia e perguntei para a menina: ‘como eu faço 

pra trazer o meu uniforme p’ra lavar?’. Ela disse que eu não podia, só 
algumas pessoas selecionadas e, no momento, estou correndo atrás do 
cumprimento da lei.” A contaminação de familiares, inclusive de bebês 
com produtos químicos e substâncias tóxicas é um fato ainda invisível. 
Muitos problemas de saúde ocorrem devido a isso e não se sabe. Assédio 
moral é outro problema muito frequente. E por ocorrer o tempo todo 
numa empresa de grande porte, nos seus inúmeros setores, não se tem a 
dimensão das suas consequências, assim como no jateamento de granalha 
onde existe uma fuligem que fica em suspensão. Quanto à participação 
no Fórum, Ilquias observa: “Estimulado pelo Egeson (diretor de saúde 
do Sindicato), vim para o Fórum. Logo no primeiro dia, cada um se 
apresentando, ouvi falar do CEREST, cara o que é CEREST? E o diálogo 
estava em torno do CEREST, CEREST, cara o que é CEREST? Quando 
o Renato Bonfatti falou p’ra explodir as siglas me ajudou p’ra caramba, 
realmente a gente fica meio “grilado” quando ouve siglas estranhas. ... É 
fantástico... discutir nos GT (Grupo de Trabalho) ... saúde do trabalhador 
na hora do acordo, do dissídio. Quantas vezes aparece a palavra saúde na 
nossa convenção coletiva? Ninguém sabe. No Fórum, as informações que 
se têm ... as reuniões, as aulas, as oficinas temáticas ... são pessoas com 
um conhecimento de áreas específicas que te dão informação que não se 
imaginava, então é muito rico, muito bacana... toda vez que eu saio daqui 
comento com os amigos do sindicato ... pô cara é fantástico. Falta ampliar 
mais a participação do sindicato... tinha que estar todo mundo aqui... 
inclusive muitos eventos poderiam acontecer lá no próprio sindicato...”

perfil sindicAl

Metalúrgicos: a luta cotidiana de um diretor 
de base pela saúde do trabalhador

Ilquias Araújo Lopes do Nascimento
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A indústria da construção civil é a que mais emprega mão-de-obra 
no Brasil, com enorme rotatividade, pois a obra é, sempre, uma atividade 
efêmera e singular. A principal legislação sobre a construção civil é a 
Portaria Nº 3.214, de 1978, que aprova as Normas Regulamentadoras, 
das quais, a NR-18 trata especificamente do Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT). A 
construção civil carece de dados fiéis sobre acidentes de trabalho, porque 
nas pequenas e médias obras muitos são trabalhadores informais, sem 
carteira assinada e, assim, seus acidentes de trabalho ou mortes não são 
computados nas bases de dados da Previdência 
Social. Os sistemas de informação do SUS também 
praticamente não notificam. Essa invisibilidade 
não permite saber exatamente quantos são esses 
profissionais acidentados ou mortos. Apenas 
sabe-se que existem, e muitos. As grandes obras 
de construção se subordinam mais à legislação específica de segurança e 
saúde do trabalhador, por serem mais visíveis e serem mais fiscalizadas, 
enquanto as pequenas obras de reforma, reparos e fachadas, realizadas 
em casas ou apartamentos, dificilmente são visíveis para a fiscalização, 
o que as torna ainda mais inseguras. Segundo a Previdência Social, em 
2013, dos mais de 42 milhões de trabalhadores com vínculo empregatício, 
3.330.802 eram da construção, tendo ocorrido, naquele ano, 451 mortes e 
16.164 incapacitações por acidentes. Mas, e os trabalhadores informais, 
sem carteira assinada, sem qualquer vínculo empregatício e, portanto, 
sem qualquer notificação quando sofrem um acidente de trabalho? 
Inexistem nas estatísticas. Ainda assim, a 
construção civil é o 2º setor econômico com 
maior número de lesões no trabalho. Isso ocorre 
porque as grandes construtoras não têm rigor no 
gerenciamento das normas de segurança e saúde 
do trabalhador. Na Copa do Mundo de Futebol de 2014, a Fundacentro 
realizou um levantamento sobre acidentes fatais nas obras das Arenas da 
Copa, confirmando que ocorreram 12 mortes que poderiam ser evitadas, 
se a NR-18 fosse cumprida. Foram mortes ocasionadas por jornadas de 
trabalho exaustivas, para cumprir prazos apertados e pela simultaneidade 

de atividades diferentes nos mesmos espaços de trabalho. Portanto, não 
houve o gerenciamento adequado sobre segurança e saúde do trabalhador.  

Por exemplo, a queda de um guindaste matou três operários e 
a quebra de um andaime matou outro. Mortes que não poderiam e não 
deveriam acontecer. Acidentes espalhados pelas cidades que sediaram os 
jogos da Copa. Fora os que talvez não saibamos. Esses dados levam à 
reflexão de que, a partir de então, as obras para as Olimpíadas do Rio 
de Janeiro em 2016 deveriam saber como prevenir acidentes e mortes, 
promovendo o trabalho mais consciente e seguro na construção. 

Importante lembrar que, nas Olimpíadas de 
Londres, em 2012, não ocorreu nenhuma morte 
de trabalhador da construção, o que gerou uma 
expectativa alta de que não ocorressem acidentes 
de trabalho na Rio 2016. Durante as obras, a 
Superintendência Regional do Trabalho - SRT/RJ 

- realizou 260 ações, emitiu 1.675 autos de infração e embargou 39 obras. 
Porém, onze operários morreram, entre 2013 e 2016. A Linha 4 do Metrô 
teve o maior número de mortos: três; o entorno do Parque Olímpico: dois. 
As demais obras, tiveram uma morte: Museu do Amanhã, Transolímpica, 
Elevado do Joá, Supervia, Nova Subida da Serra e Museu da Imagem 
e do Som. Todos foram acidentes evitáveis como soterramento, queda 
de escada nos trilhos, esmagamento, capotamento, desmoronamento, 
choque elétrico, queda de andaime. Isso sem mencionar os acidentes 
graves e incapacitantes. A SRT/RJ afirma não existir compromisso 
por parte da Prefeitura/RJ com a segurança e saúde do trabalhador da 

construção. Esta alega que muitas dessas obras 
não deveriam ser computadas como “acidentes 
nas obras olímpicas” porque Supervia, Museu da 
Imagem e do Som e Nova Subida da Serra não 
têm qualquer relação com os Jogos Olímpicos. 

Foram 11 mortos e inúmeros acidentados na Rio 2016. Um recorde 
para a cidade e para os Jogos Olímpicos modernos. Uma medalha que 
ninguém quer ganhar e que sabemos como evitar que isso se repita. Basta 
respeitar mais os trabalhadores e colocar em prática as normas de saúde e 
segurança das obras da construção civil.

Construção Civil: Recordes Olímpicos de 
Morte no Trabalho 

Artigo

Haroldo Pereira Gomes

Segundo a Previdência Social, em 2013, dos 
mais de 42 milhões de trabalhadores com 
vínculo empregatício, 3.330.802 eram da 
construção, tendo ocorrido, naquele ano, 451 
mortes e 16.164 incapacitações por acidentes

Foram 11 mortos e inúmeros acidentados na Rio 
2016. Um recorde para a cidade e para os Jogos 
Olímpicos modernos. Medalha que ninguém quer 
ganhar e que sabemos como evitar que se repita

TEMPOS DIFÍCEIS - Adalberto Afonso (2019)

Se disser diga algo feliz!
Não se esqueça,
Nem adormeça.

Estamos todos por um triz!
Pede-se olhos bem abertos,

Olhos bem abertos,
Em tempos assim tão incertos.

O Que Foi Feito Devera 
Não encontramos nada. / O que foi feito, amigo, / De tudo que a gente sonhou / O que foi feito da 
vida, / O que foi feito do amor / Quisera encontrar aquele verso menino / Que escrevi há tantos anos 
atrás / Falo assim sem saudade, / Falo assim por saber / Se muito vale o já feito, / Mais vale o que 
será / Mais vale o que será / E o que foi feito é preciso / Conhecer para melhor prosseguir / Falo assim 
sem tristeza, / Falo por acreditar / Que é cobrando o que fomos / Que nós iremos crescer / Nós iremos 
crescer, / Outros outubros virão / Outras manhãs, plenas de sol e de luz / Alertem todos alarmas / Que 
o homem que eu era voltou / A tribo toda reunida, / Ração dividida ao sol / E nossa vera cruz, / Quando 
o descanso era luta pelo pão / E aventura sem para / Quando o cansaço era rio / E rio qualquer dava pé 
/ E a cabeça rolava num gira-girar de amor / E até mesmo a fé não era cega nem nada / Era só nuvem 
no céu e raiz / Hoje essa vida só cabe / Na palma da minha paixão / Devera nunca se acabe, / Abelha 
fazendo o seu mel / No canto que criei, / Nem vá dormir como pedra e esquecer / O que foi feito de nós.

Composição: Fernando Brant / Márcio Borges / Milton Nascimento



68

FO
TO

: L
UC

IE
NE

 A
GU

IA
R 

– J
UL

HO
 20

16

Canto o que invento! Os deuses me guiam!
Luciana Coló teve o privilégio de nascer cercada pela música: sua 

mãe tocava acordeão, piano e violão, sua avó cantava, tocava cavaquinho 
e violão e suas tias-avós tocavam piano, sempre no âmbito familiar. Sua 
profissionalização, contudo, só ocorreu muitos anos mais tarde. Ingressou 
no curso de Letras, que interrompeu sem concluir, ainda incerta de sua 
vocação profissional. Aos 23 anos ingressou na CAL (Casa de Artes 
Cênicas de Laranjeiras), onde estudou teatro e atuava preferencialmente 
em musicais. Foi nessa época que aflorou sua vontade de compor, 
principalmente samba de breque. Concomitantemente fazia aulas de canto 
com a professora Angela Hertz, que foi quem a incentivou a apresentar-se 
como cantora, quando iniciou sua carreira solo. Em 1999 casou-se com o 
músico, compositor e professor Raphael Gemal, seu companheiro de vida 
e parceiro musical: compunham e cantavam, excursionando pelo Brasil. 
Tiveram 2 filhos: Maíra, de 8 anos, e David, com 9 anos. Hoje, separada, 
Luciana, com 48 anos de idade, segue sua vida profissional como cantora, 
professora de canto e participando do grupo Mulheres de Chico, bloco de 
cantoras que interpretam especialmente Chico Buarque de Holanda. 

Luciana dá aulas de canto coral, acompanhada do seu teclado, 
na escola de música Maracatu Brasil e no Sesc Copacabana, no projeto 
que tem como foco a inclusão social de pessoas da terceira idade. Seus 
alunos têm por ela um enorme apreço, devido à sua paciência e à forma 
carinhosa com que lida com eles. A atividade laboral de Luciana não lhe 
acarreta problemas em relação à saúde. Preocupa-se, contudo, em não 
exceder-se no tom de voz, assim como com a temperatura ambiente, pois 
sabe que o frio excessivo pode prejudicá-la. Afinal sua voz é fonte de seu 
sustento, exercido de maneira independente, o que lhe permite dizer: “...
como cantora, não tenho patrão! Canto o que gosto, o que invento! Os 
deuses me guiam!”

Ele enxerga mais longe!
Luiz Felipe da Silva tem 29 anos. É deficiente visual em razão 

do diabetes mellitus que descobriu aos 12 anos de idade. Mas sua visão 
é ampla, porque olha a vida com solidariedade, amor e esperança. 
Hoje está aposentado. Seu último trabalho foi como operador de 
empilhadeira. Foi instalador de acessórios automotivos dos 14 aos 26 
anos. Embora nunca tenha sofrido acidente ou doença do trabalho, no 
final de 2013 percebeu uma dificuldade de visão na claridade, buscou 
especialistas, fez tratamentos para a retinopatia diabética sem sucesso 
e tornou-se definitivamente “cego”. A partir daí se aposentou e buscou 
informações, conheceu outros deficientes visuais, percebeu suas 
dificuldades, suas lutas e a invisibilidade dos que não veem. Com os 
novos amigos resolveu montar algo que os ajudasse a ‘andar a vida’. 
Formaram, então, uma ONG: União de Cegos Norte Fluminense - UCNF 
-. Não tem recursos, funciona com a colaboração do grupo que formou. 
Sua missão é a inclusão social dos deficientes visuais pelo trabalho. 
Conta que foi visitar uma fábrica de vassouras de piaçava em Campos/
RJ onde os trabalhadores eram deficientes visuais. Abre um sorriso, 
fala assim: “são vassouras feitas com garrafas pet, é sustentabilidade, 
reciclar garrafas que vão para o lixo.” Mas o maquinário é caro e ainda 
não foi possível concretizar esse sonho. Tudo isso que faz e planeja 
fazer é com os recursos próprios da sua aposentadoria. Além disso, é 
atleta de  jiu-jitsu, que começou a praticar após a deficiência e também 
participa de campeonatos de luta com pessoas sem deficiência. Para 
provar ser possível. Para dar visibilidade à sua causa e ao seu trabalho. 
Descobriu que a vida não tem limites e que seu trabalho é resgatar 
pessoas da reclusão e da invisibilidade - é ajudar o próximo!

trAbAlhAdores Anônimos
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Hepatite C e saúde no trabalho: da presunção à precaução 

Artigo

Rosangela Gaze

Novembro! Azul para iluminar o homem que ao longo da história 
foi provedor de muitos gêneros (alimentícios, automóveis, aeronaves, 
álcool...), enquanto, para seu azar, expunha-se a riscos inerentes ao 
trabalho. Azar que resultou em 79.649 acidentes de trabalho graves e 2708 
mortes - homens na maioria - no Brasil de 2014. Azar que retira a saúde 
e a vida de homens e mulheres. Azar? Campanhas em azul iluminaram 
a importância do autocuidado dos homens, destacaram que as causas 
externas (acidentes de trânsito, trabalho e violências) lideram as mortes 
em homens. Acidentes inerentes ao trabalho? Próprios do trabalhar? 
Fazem parte da lida? Nada azul! A saúde no trabalho não faz parte da 
lida? Azul é reafirmar que saúde é direito humano fundamental. Azul 
é preservar a saúde! Azul é dizer que acidentes e mortes pelo trabalho 
são evitáveis e que estar informado sobre onde e como isto ocorre é 
um direito do trabalhador. Azul é saber que homens de 40 a 59 anos 
também têm mais hepatite C do que as mulheres. Vítimas preferenciais 
de acidentes de trabalho típicos e de trajeto, os homens foram expostos 
mais frequentemente a transfusões de sangue com risco de contaminação 
pelo vírus da hepatite C. Décadas (antes de 1990) não azuis em que este 
vírus se espalhou até atingir 1.700.000 (cerca de 1% da população) de 
brasileiros e não parar: 10 mil casos surgem a cada ano. Azul é descortinar 
que a hepatite C silenciosamente cronifica (cirrose e câncer de fígado) 
sendo diagnosticada mais tarde pela sua própria gravidade. Resta, então, 
ao trabalhador acidentado - sobrevivendo ou morrendo - mais esta carga. 
Azul é passar da presunção à precaução. Azul é insistir que a ausência 
de provas de nocividade sobre a saúde não comprova a inexistência de 
riscos. É melhor prevenir danos à saúde sem certezas, no devido tempo, 
do que descobrir que estava errado quando não há mais nada a preservar. 
Embora o risco atual de adquirir hepatite C em transfusão de sangue tenha 
diminuído, sangramentos e contato com sangue ocorrem em diversos 
espaços e não apenas em Serviços de Saúde como preconizam a NR 32 

[Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde] e o Sinan [Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação].

Azul, como torcedores sabem, é assegurar que “todo jogador com 
sangramento saia do campo de jogo [...], [só retornando] depois do sinal 
do árbitro, que deve estar certo de que o sangramento parou.” [Regra 
5 do futebol. CBF, 2015]. Azul é admitir que acidentes nos ambientes 
de trabalho também sangram - mais vezes e em maior volume - como 
nos acidentes de trânsito (em especial nos de motociclistas) e em grandes 
obras da construção civil. Sem mídia, sem filmagem, sem sorriso, sem 
nem mesmo lágrimas...

Azul é saber que portar uma infecção, acertadamente, não é 
motivo de exclusão do mercado de trabalho. É indicativo de necessidades 
na modificação de ambientes, processos e organização do trabalho no 
sentido de evitar acidentes (com ou sem sangramento). É incentivo para 
que o movimento sindical exija que as medidas de prevenção garantidas 
ao pessoal da saúde sejam estendidas aos trabalhadores em geral. 

Azul é presumir que trabalhadores do campo, pelas frequentes 
lesões da lida na lavoura, podem estar duplamente expostos aos 
agrotóxicos e ao vírus da hepatite C que, agindo em conjunto, podem 
agravar doenças do fígado. Doenças que, ao se manifestarem 20-30 anos 
depois, poderão encontrar homens do campo e suas famílias – expulsos 
de suas terras pelo perverso sistema de produção – morando em cidades. 
Quem há de lembrar que tantos anos atrás foram expostos a venenos e 
vírus? As causas esquecidas das suas mortes não aparecem em estatísticas. 
A ciência não procura, não reconhece o incerto, o não comprovado... A 
mão da ciência não enlaça a mão do trabalhador. O saber da ciência não 
reconhece o saber do trabalhador. 

Azul é entrelaçar saberes! Azul é a precaução baseada na 
presunção de risco. Azul é entrelaçar princípios pela liberdade de 
trabalhar com saúde!

Essa gente - Domitilo de Andrade (16/04/2019)

Essa gente boa, gente simples,
gente trabalhadora.

Gente que o coração agradece.
Gente que ri de coisas com graça

e até sem graça e ri de graça.
Gente diferente dos engravatados
de sempre. Os que dão as cartas.

Mas
Essa gente boa, gente simples,

gente trabalhadora.
Gente que o coração agradece.

Gente que ri de coisas com graça
e até sem graça e ri de graça.
Quer ficar rica, quer entrar

no sistema.
Gente ingênua, essa minha gente.

Não sabe o que lhe espera.
Miséria.

Trabalhar p’ra quê? 
Chiwan M. Leite (2019)

P’ra construir um país que lhe dá as costas?
Trabalhar p’ra quê?

P’ra juntar migalhas jogadas como se fossemos porcos?
Trabalhar p’ra quê?

P’ra certificar nossa condição de covardes?
Trabalhar p’ra quê?

P’ra nos passar o atestado de otários?
Trabalhar p’ra quê?

P’ra sacanear nossos filhos nas nossas caras?
Trabalhar p’ra quê?

P’ra que a gente fique mais pobre e os ricos mais ricos?
Trabalhar p’ra quê?

P’ra que nossos vizinhos votem nos nossos inimigos?
ABAIXO o TRABALHO!
VIVA o DESEMPREGO!
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Herval Pina Ribeiro

Herval Pina Ribeiro já não se mede pela idade. Em 2016 completa 60 anos de 
médico a serviço da saúde pública e especialmente da saúde do trabalhador 
de seu país. O pediatra baiano que foi ‘puxado’ para a causa da saúde do 
trabalhador, em 1970, é uma referência obrigatória para todos aqueles que 
empunham a bandeira da dignidade no trabalho. Formado pela Universidade 
Federal da Bahia, em 1956, especializou-se em Pneumologia pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em 1970. Com vários 
livros publicados, é doutor em Saúde Pública pela USP [Universidade de São 
Paulo] e ex docente e pesquisador da Universidade Federal de São Paulo. 
Neste depoimento, Herval Pina Ribeiro, nos conta um pouco da história do 
Diesat (Departamento Intersindical de Estudos de Saúde e dos Ambientes de 
Trabalho). E, ao contar essa história, conta um pouco da sua e, também, da 
saúde do trabalhador no Brasil. Com a palavra Herval. 

Herval Pina Ribeiro já não se mede pela idade. Em 2016 completa 
60 anos de médico a serviço da saúde pública e especialmente da saúde do 
trabalhador de seu país. O pediatra baiano que foi ‘puxado’ para a causa 
da saúde do trabalhador, em 1970, é uma referência obrigatória para todos 
aqueles que empunham a bandeira da dignidade no trabalho. Formado pela 
Universidade Federal da Bahia, em 1956, especializou-se em Pneumologia 
pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em 
1970. Com vários livros publicados, é doutor em Saúde Pública pela USP 
[Universidade de São Paulo] e ex docente e pesquisador da Universidade 
Federal de São Paulo. Neste depoimento, Herval Pina Ribeiro, nos conta 
um pouco da história do Diesat (Departamento Intersindical de Estudos de 
Saúde e dos Ambientes de Trabalho). E, ao contar essa história, conta um 
pouco da sua e, também, da saúde do trabalhador no Brasil. Com a palavra 
Herval. Herval Pina Ribeiro

Desde 1967, estudo as doenças coletivas dos trabalhadores 
relacionadas ao trabalho. Uma meia síntese desses estudos, que abrange 
o período de 1964 a 1980, encontra-se em “De que Adoecem e morrem 
os trabalhadores”, publicada pelo Diesat em 1984. Trata-se de textos 
elaborados por mim, Antonio Francisco de Castro Lacaz, Clarice Umbelino 
de Freitas, Antonio José Rebouças, Anibal Fernandes, Annez Andraus, 
Lilian Lourico Sano, Primo Alfredo Brandmiller, Valdemar Ferreira de 
Almeida, Edith Seligmann Silva, Laerte Idal Sznelwar, João Metanius 
Hallack, Lys Esther Rocha, José Eduardo Dias Cardoso e Tereza Mitsunaga 
Kulesza. Coordenaram a edição do livro, eu, na casa dos 50 anos, então 
fisiopatologista da respiração, e o Lacaz que na casa dos 20 anos começara 
o exercício da medicina e optara pela área de saúde coletiva. 

O livro é uma narrativa cronológica e empírica de temas descritos 
e discutidos nas Semanas de Saúde dos Trabalhadores (as Semsat) e em 
atividades correlatas entre 1979 e 1983 com a colaboração ativa dos 
profissionais citados e participação de oitenta e oito dirigentes e bases 
sindicais.  Literalmente se lê na apresentação:

“Sua leitura dá a perceber que eles obedecem a um processo de 
crescente apreensão pelos trabalhadores da realidade do trabalho, a partir de 
evidências sensoriais que mostram a relação estreita de causa e efeito entre 
trabalho e doença”. 

E prossegue: “Assim, o primeiro capítulo “Poeiras e Doenças 
Pulmonares”, mais especialmente a silicose, foi o tema da 1ª SEMSAT 
(maio/1979), motivado pelo pequeno Sindicato dos Ceramistas de Jundiaí 
que há mais de 10 anos vinha dando assistência aos trabalhadores que 
adoeciam de silicose nas inúmeras indústrias do ramo naquele município, 
procurando garantir-lhes os ‘benefícios’ previdenciários previstos em lei”. 

E segue: “As preocupações do movimento sindical nesta área 
não foram esgotadas nestes textos. Muito menos sua atuação prática, 
onde avanços importantes foram feitos nos últimos 4 anos. Um deles é a 
organização em vários sindicatos de Comissões ou Departamentos de Saúde 
&Trabalho. A esses, essencialmente, se deve a inclusão em convênios e 
acordos coletivos de trabalho de itens referentes às condições e ambientes 
de trabalho, às Cipas e à estabilidade dos acidentados.” 

E conclui: “DE QUE ADOECEM E MORREM OS 
TRABALHADORES é o primeiro livro do gênero que emerge do 
movimento sindical brasileiro como coisa sua, através de um órgão que 
sindicatos e federações de trabalhadores criaram, mantém e dirigem: o 
DIESAT.” Com tiragem de dez mil exemplares, o livro foi distribuído 
gratuitamente pelas entidades sindicais então filiadas ao Diesat e impresso 
gratuitamente na gráfica da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo 
quando seu presidente era o jornalista Audálio Dantas.

Embora pouco ou nada acrescente de conhecimento novo, o livro 
consagra um método pedagógico de fusão da teoria trazida por profissionais 
formados na academia com a dor dos representados. Deste modo ganhou em 
autoria, se enriqueceu com experiências do cotidiano dos trabalhadores e 
descortinou a causalidade da morbidade vivida e da mortalidade antecipada 
dos que vendem trabalho que está onde sempre esteve: nas relações de 
classe transpostas para a produção.

Dou sequência à tese e faço outra síntese do tema em dois volumes: o 
primeiro De que Adoecem e Morrem os trabalhadores na Era dos monopólios 
- 1980/2014 - com o subtítulo A violência do trabalho no Brasil; o segundo, 
em fase de edição, com o subtítulo de Sociopatias e Relações de Produção. 
O subtítulo do segundo volume refere-se aos diferentes estados de mal estar 
da saúde e doenças na classe trabalhadora que nas sociedades de classe, na 
capitalista em particular sob a qual o mundo vive, é sistêmica e totalizante. 

entrevistA
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Nela, as populações são classificadas em três grupos segundo a capacidade 
de produzir e a idade: (i) a população produtiva de amanhã, de infantes; (ii) 
a população produtiva de hoje composta de trabalhadores de meia idade 
presumida como sadia; e (iii) a população de improdutivos de ontem por que 
está irremediavelmente doente ou idosa. É irrelevante quantificar nas duas 
últimas quanto há de trabalho braçal ou intelectual, pois a expropriação das 
ciências aplicadas na automação da produção substitui com vantagem para o 
capital em si o trabalho vivo pelo trabalho maquinal morto. 

O capitalismo contemporâneo monopolista, predominantemente 
financeiro e parasitário, amarra a força de trabalho e seus estados de 
saúde/doença. Fazer de conta que isto não acontece é entrar num beco 
epistemológico sem saída e tomá-las como questão factual e autônoma 
menor. O adoecer e morrer no e do trabalho ou por não tê-lo são fenômenos 
biossociais de classe, seletivos e subordinados. Minados por interesses 
econômicos é insuficiente preveni-los com tecnologias voltadas para 
diagnóstico, propedêutica e tratamento de doenças e contabilizá-los.

Médicos do trabalho, engenheiros de segurança, psicólogos 
e assistentes sociais de empresas ou do Estado mais ajudam a arrastar e 
ocultar as sociopatias endógenas do sistema do que as resolvem. Faço 
essas digressões para colocar a bola no centro do gramado e jogar o jogo 
da verdade, o único que posso participar com minhas pernas trôpegas, voz 
um tanto rouca e apagada e a lucidez ácida que creio carregar aos 85 anos. 

Se bem entendi vocês consideram o Diesat uma planta viçosa que 
ajudei a plantar no chão do sindicalismo e adubei. Fiz um pouco disso e se 
fruto deu foi animar os que colaboraram no Diesat a dele migraram para as 
universidades públicas e instituições análogas e que por méritos próprios 
fizeram-se pesquisadores. Não eram e nunca foram muitos os colaboradores 
voluntários cotidianos do Diesat que nunca teve cientistas autóctones, nem 
formou algum. O que fez foi estimular o ativismo político de uns que lidavam 
com o objeto de sua criação num momento de ascensão do sindicalismo. 
Atraiu, ainda bem que o fez, alguns profissionais jovens, principalmente 
médicos, na agonia da ditadura vigente. Em seu auge, 1984, entre seus 
quatorze colaboradores voluntários, dez eram médicos em início de profissão. 
Pesquisadores maduros e professores em suas áreas de atuação em instituições 
de pesquisa e ensino havia três, dois da área de medicina e um da área de 
direito. Nenhum dos quatorze era assalariado pelo Diesat, nem ganhava um 
centavo pelo que nele faziam. Sem demérito, o Diesat foi um movimento mais 
político e andarilho que cientifico. Reunia onde se abrigava sem pagar aluguel, 
sem ter secretária e sem ter finanças próprias. As despesas do que realizava 
eram cobertas pelas entidades demandantes. Nos seus cinco primeiros 

anos funcionou no Sindicato dos Marceneiros do Estado de São Paulo que, 
ao lado do Dieese [Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos], albergou-se onde era possível. O sindicalismo brasileiro 
sempre foi pão-duro com despesas do gênero. O Diesat sempre esteve na UTI. 
Entre 1980 e 1984 eu era seu coordenador técnico quando levamos ao Dieese 
a proposta de abrir uma secção sobre relações do trabalho & saúde. Fomos 
dissuadidos e aconselhados a criar um órgão próprio. 

A alegação era que se o Dieese incorporasse as demandas em saúde 
dos trabalhadores, os sindicatos contribuintes, cujo número não chegara 
a mil, não elevariam suas contribuições já insuficientes para manter seus 
técnicos com formação acadêmica em economia, raramente em outra. 

O alegado era e é verdade; como verdade é que o movimento 
sindical pós-1964 não mais pautou a questão da seguridade social e menos 
ainda a saúde, confundindo-as como prestação individual de assistência 
médica e hospitalar. O que faz recorrentemente ainda hoje, salvo raríssimas 
exceções, é invocar com auxílio de assessores jurídicos os “benefícios” da 
Previdência Social negados em caso de doenças e acidentes típicos que 
provocam afastamentos, invalidez e mortes. 

A “judicialização” das questões infortunísticas é antiga. Sem 
negar a necessidade de individualmente os trabalhadores abrigarem-se sob 
o guarda-chuva pequeno do seguro acidentário, o que o Diesat sustentava 
à época é que os trabalhadores, como classe, deveriam coletivizar as 
demandas acidentárias e previdenciárias. 

Daí a 1ª Semana de Saúde dos Trabalhadores/ Semsat, sobre 
doenças pulmonares provocadas por inalação de poeiras ter adotado o 
slogan “Saúde não se troca por dinheiro”, um discurso que se contrapunha a 
toda política de Estado e às práticas sindicais ainda vigentes.

Dê-se o nome que se quiser - infortúnio, morbidade e mortalidade 
do trabalho, doenças e acidentes típicos ou atípicos ou, eufemicamente, 
saúde do trabalhador - o adoecer e morrer em ser trabalhador não é questão 
autônoma, resumida numa ou mais disciplinas técnicas profissionais. 
Resultam de relações assimétricas de classe dentro da produção, organização 
e controle do trabalho que se estende social e familiarmente. 

Nada contra que se faça formação profissional em saúde em 
qualquer ocupação e se quebre o monopólio médico na área da saúde 
individual ou outra qualquer. Todavia é reducionismo tolo substituir, por 
exemplo, uma expressão consagrada internacionalmente, como Lesões 
por esforços repetitivos/LER por doenças osteomusculares relacionadas 
ao trabalho/ DORT ou LER/DORT. Nomes não definem doença, quem a 
define é sua história.
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perfil sindicAl

Bancários na luta: prioridade na Saúde do Trabalhador 
Ronaldo Gonzaga Teixeira

Ronaldão é um dos representantes sindicais que bem encarna a 
proposta do Fórum Intersindical de ser uma trincheira de luta pela saúde do 
trabalhador. Debatedor tenaz e criativo é figura essencial nas rodas de discussão 
que toda última 6ª feira de cada mês renova a esperança dos participantes de 
transformar o mundo do trabalho em prol da saúde. Participante ativo dos 
Grupos de Trabalho, Ronaldão é o parceiro que se destaca mais por sua defesa 
intransigente da saúde do trabalhador no setor bancário do que por seu porte 
garboso que demarca o seu nome no aumentativo. Ronaldão com a palavra.

“Tornei-me bancário em 1986 na função de caixa, ainda jovem. 
aos 20 anos de idade. 

Época em que a atividade bancária dependia prioritariamente 
do trabalho humano, ou seja, sem os recursos tecnológicos atuais que 
substituem o trabalhador pela máquina. 

Ao longo dos anos, acompanhando de perto os trabalhadores 
bancários, antes mesmo de me engajar na luta a favor dos direitos e 
da saúde dessa categoria como dirigente sindical, presenciei o seu 
adoecimento físico e psicológico, em razão das pressões por metas, 
equipamentos inadequados e cargas horárias excessivas.

Hoje, dirigente sindical desde 2012, entendo que minha trajetória 
e experiência adquirida ao longo desses anos me trouxe a este momento 
no qual, ainda mais engajado na luta da categoria, tento contribuir para 
melhorar as condições de trabalho e de sua saúde.

Recentemente participei ativamente do processo de fechamento 
do Prédio Itaú Cancela, situado no bairro de São Cristóvão (Rio de 
Janeiro/RJ), onde conseguimos alterar as propostas iniciais de acordo, 
favorecendo 944 (novecentos e quarenta e quatro) trabalhadores lotados 
no referido prédio.

Ao ser convidado por essa instituição a participar do Fórum 
Intersindical, encontrei companheiros com os mesmos objetivos de 
lutas e conquistas, ampliei minha capacidade de entendimento dos 
direitos de saúde do trabalhador através das várias palestras que assisti 
com os professores.

Podemos ainda melhorar e aumentar a atuação do Fórum, com 
o amadurecimento das ideias compartilhadas e debatidas neste local, 
todos juntos, a academia, o trabalhador e as instituições públicas gerando 
melhorias nas condições de saúde do trabalhador e o aperfeiçoamento do 
processo de fiscalização das empresas por ter uma linguagem inovadora 
e tripartite. Apesar de pouco tempo como dirigente sindical percebi que a 
luta de classe está contaminada com interesses políticos que não estão e 
não deveriam estar acima dos interesses do trabalhador.

Todos nós que estamos como dirigentes sindicais, eleitos, 
necessitamos ter o entendimento de que o Sindicato pertence à categoria 
e que somos passageiros deste veículo, e temos o dever de deixar um 
legado positivo para os próximos que virão a nos substituir na luta.”

trAbAlhAdores Anônimos

Ajudando a pisar pelos caminhos – 
um sapateiro bem Bacana

Jaime Francisco de Sousa, 75 anos, português, caçula de 23 
filhos, há 61 anos trabalha como sapateiro. Conhecido como Bacana, 
trabalha na Rua Pereira Nunes, na Tijuca, há 48 anos. Começou com 
quatorze anos e com 16 anos já sabia fazer calçado de homem. Sua 
mãe pediu a um vizinho conhecido para lhe ensinar o ofício e em dois 
anos aprendeu com ele. Partiu de Portugal, rumo ao Brasil, com 16 
anos, sozinho, já sabendo fazer calçados. “Vim para o Brasil, em 1957, com medo 
de servir o exército português, por que lá em Portugal eu já era de colégio interno. 
Um irmão que estava no Brasil, desde 1951, me chamou para vir também tentar a 
vida e assim fugir de me alistar no exército”. Casado há 48 anos, tem três filhos e 
oito netos. Todos os filhos criados pelo ofício de sapateiro. Todo mundo estudou. 
Todo mundo é formado. Já tem neto na Marinha. “Antes só fazia sapatos sob 
medida, mas com a crise do governo Sarney, entre os anos 1985/90 quebrei, não 
soube levar a coisa. Tive que começar a fazer conserto. Você imagina, eu fazia um 
calçado, se eu demorasse um pouquinho a entregar o calçado saia no preço de uma 
sola só, não existe isso! Então, eu teimei bastante para segurar, mas se eu teimasse 
mais um pouco tinha fechado.” Bacana não vê nenhum problema de saúde com seu 
trabalho. “O que tive foi uma catarata, mas porque nasci muito cedo!”

Notícias que não 
vendem nas bancas 
de jornais

Juvenal da Silva 
tem 58 anos. Mas não 
parece. A cara de menino 
não demonstra o desgaste do 

trabalho de jornaleiro. Diariamente, trabalhando de 7:00 às 18:00 horas, Juvenal 
vai direto ao assunto: “é um trabalho cansativo e estressante.” Não é notícia que 
saia no jornal a dificuldade de lidar com as editoras e distribuidoras. Não há dia 
em que não haja problemas. Problemas com a recepção dos produtos, repasse, 
devolução, erros de entrega e de encomendas, acesso difícil para corrigir os 
problemas.... enfim... Quem chega na banca e leva seu jornal não tem ideia do 
que ocorre nos bastidores daquele pequeno mundo de 10, 12 m2 de Juvenal. 
Conferir, recolher, colocar, recolher, conferir, colocar... Juvenal faz isso há 41 
anos. Cearense de Nova Russas, município a 300 km de Fortaleza que é conhecido 
pelas crocheteiras: mulheres artesãs que fazem crochê com amor e arte. O crochê 
de Juvenal é o artesanato de levar as notícias dos outros sem ter retratadas as suas 
como trabalhador.
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Maria Maeno 

Maria Maeno é uma incansável lutadora pela saúde do trabalhador no Brasil. Bastante familiarizada 
com  questões previdenciárias e particularmente acidentárias, Maria é médica e mestre em 
Saúde Pública pela USP [Universidade de São Paulo]. Combinando a participação política com 
atividades de ensino, sem abandonar o cotidiano da atenção direta aos trabalhadores acidentados, 
com LER-DORT e sofrimento mental, Maria atualmente é pesquisadora da Fundacentro [Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho], órgão vinculado ao Ministério do 
Trabalho e Emprego. A delicadeza que a caracteriza não lhe impede de defender com veemência e 
competência a defesa da saúde dos trabalhadores em nosso país.

entrevistA

FIS: Maria, conte-nos um pouco da sua trajetória na saúde do 
trabalhador.

Maria Maeno: Desde estudante de medicina participo de atividades 
relacionadas à saúde do trabalhador. Nos anos 1970 e 1980, época da ditadura 
civil-militar, fui a primeira presidente mulher do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz 
da Faculdade de Medicina da USP. Quando me formei, em 1982, fiquei em dúvida 
entre fazer residência de Clínica Médica e Moléstias Infecciosas e Parasitárias no 
Hospital das Clínicas de nossa Faculdade, pois gostava muito de clínica, de atender 
pacientes, de investigar problemas de saúde. Acabei me decidindo pelas Moléstias 
Infecciosas. No terceiro ano da residência, estimulada por um colega de faculdade, 
Ubiratan de Paula Santos, comecei a me interessar pela relação saúde e trabalho. 
Junto com o Bira e outro colega, Rui de Oliveira Costa, e um engenheiro, Norton 
Martarello, passamos a trabalhar com o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. 
Atendíamos trabalhadores que tinham queixas relacionadas às condições de 
trabalho, que tinham problemas com a Previdência Social. Visitávamos empresas 
da região e fazíamos assistência técnica em processos judiciais. Foi uma verdadeira 
introdução ao mundo do trabalho, pois lidávamos com pequenas e grandes 
empresas, brasileiras e multinacionais, com diferentes perfis de gestores. 

Concomitantemente, prestei um concurso para um cargo na Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo e meu interesse era trabalhar junto com o Bira, 
que, junto com um grupo, organizava, desde 1985, um programa dentro do sistema 
público de saúde, na região norte da cidade de São Paulo. Conhecido como Programa 
de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte (PST-ZN) era uma tentativa de infundir 
na rede e profissionais de saúde daquela região ações que considerassem o trabalho 
como um dos determinantes do adoecimento da população. Temos que nos lembrar 
que o Sistema Único de Saúde só seria criado em 1988 pela Constituição Federal e 
a saúde do trabalhador passou a fazer parte de suas atribuições.

Assim, comecei a trabalhar no PST-ZN em janeiro de 1987. Com o apoio 
do Departamento Regional de Saúde da região, vários centros de saúde passaram 
a ter profissionais capacitados para fazer diagnóstico de doenças relacionadas ao 
trabalho. Inicialmente eram apenas médicos e fonoaudiólogos, além do pessoal 
de apoio. O sistema criado por nós incluía ações de vigilância e fiscalização em 
determinadas empresas, escolhidas pelo dano potencial, pelo número de acidentes 
do trabalho registrados pela Previdência Social e pelas denúncias do movimento 
sindical. Incluía também a avaliação de saúde dos trabalhadores dessas empresas 
para verificar as repercussões dessas condições de trabalho sobre o organismo. 

Utilizávamos para essas ações, um decreto-lei estadual de 1970 e o seu 
regulamento, de 1978, que revia o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Destaco 
que ambos os dispositivos legais eram da época da ditadura civil-militar e o Secretário 
de Saúde era o médico Walter Leser, que teve papel relevante em avanços da saúde 

pública no nosso estado. Dentre seus feitos, além dessa revisão do código sanitário 
estadual, cito o controle da epidemia de meningite, com a marca de 10 milhões de 
pessoas vacinadas em quatro dias na Grande São Paulo e cobertura vacinal de 95% 
no estado, a consolidação da carreira de médico-sanitarista e o reforço da atenção 
à saúde nos centros de saúde. Pela “porta de entrada” das condições necessárias 
para assegurar a proteção à saúde dos trabalhadores, havia vários itens no Código 
Sanitário que se referiam a locais de trabalho, indistintamente, quanto a aspectos de 
sua construção física e dependências de forma a assegurar adequadas ventilação, 
iluminação, circulação, higiene, conforto. Havia até um artigo que determinava 
que nos estabelecimentos em que trabalhassem 30 ou mais mulheres com mais 
de 16 anos de idade deveriam ter creche ou local apropriado onde fosse permitido 
“às empregadas guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos no período de 
amamentação.” O Código determinava que “visando o combate às doenças não 
transmissíveis a Secretaria de Estado da Saúde promoverá atividades especializadas 
para diagnóstico precoce e tratamento adequado dos doentes, quando possível, bem 
como estimulará o exame periódico dos grupos populacionais relacionados com a 
maior prevalência ou incidência da doença.” E que “as autoridades fiscalizadoras 
mencionadas no artigo 557 terão livre ingresso em todos os locais, a qualquer dia e 
hora, quando no exercício de suas atribuições”. Sintetizando, o Código permitia que 
entrássemos nas empresas para verificar as condições de saúde dos trabalhadores e 
seus determinantes, que se traduziam para nós nas condições de trabalho. Fazíamos 
reuniões com trabalhadores e sindicatos, fazíamos mapeamento dos principais 
problemas das empresas, fiscalizávamos com acompanhamento sindical, definíamos 
multas, interditávamos empresas, avaliávamos os trabalhadores, produzíamos artigos, 
promovíamos encontros com trabalhadores, pesquisadores e profissionais de saúde.

Escrevemos um livro sobre esse período, Programa de Saúde dos 
Trabalhadores da Zona Norte/ Uma alternativa em Saúde Pública, organizado pelo 
Bira, Danilo Costa, José Carlos do Carmo e por mim, publicado em 1989, pela 
Editora Hucitec. Nessa época trabalhamos também com colegas da fiscalização 
do Ministério do Trabalho, o Rui Magrini, Helio Bais Martins Filho, Mario 
Gawryzewski e o Danilo, já mencionado.

Com a municipalização das ações de saúde e a redefinição do papel da 
Secretaria de Estado da Saúde [SES], a equipe do PST-ZN passou a repensar também 
quais seriam suas atribuições pertencendo à esfera estadual do SUS. Junto com uma 
equipe, já ampliada para profissionais de diversas formações, conduzi, na condição 
de coordenadora, essa discussão e articulação com a própria SES e com o movimento 
social para a criação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Estadual 
(CEREST/SP), em 12 de dezembro de 1994, que passou a assumir atribuições de 
disseminação e fortalecimento de ações de saúde do trabalhador no estado, então 
definidas na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde, de 1990. 
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Em todos esses anos, sempre participei de dispositivos normativos do 
campo da saúde do trabalhador, e particularmente no que se refere às Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER), tentando destacar, além dos aspectos clínicos, os 
aspectos da organização do trabalho que determinavam a ocorrência de LER nos 
vários ramos econômicos.

Em dezembro de 2004 comecei a trabalhar na Fundacentro, onde entrei no 
primeiro concurso público da instituição, pois queria acrescentar com mais vigor 
minhas atividades de estudo. Pensava que aliar a minha atividade no CEREST/SP 
a atividades de pesquisa seria definitivamente muito bom para minha atuação. No 
entanto, a contragosto, fui obrigada a pedir demissão da Secretaria de Estado da 
Saúde em 2006.

FIS: Qual o seu campo preferencial de pesquisa na saúde do 
trabalhador?

Maria Maeno: Minha vida profissional sempre incluiu uma atuação voltada 
para criar condições para a construção de uma rede de centros de referência em saúde do 
trabalhador no país, que permitisse disseminar ações de proteção à saúde do trabalhador 
em toda a rede do SUS, para o meu aprimoramento clínico que me permitisse colaborar 
de forma específica em equipes multidisciplinares e o convívio e integração com o 
movimento sindical e trabalhadores em geral. Quando entrei na Fundacentro, queria 
manter essas atividades e acrescentar o estudo mais sistemático de alguns temas que 
ajudassem na construção de uma política nacional de saúde do trabalhador. Assim, 
tenho me dedicado a algumas frentes de estudo e atividades. Uma delas se refere ao 
estudo de aspectos relacionados à organização e gestão do trabalho, que estão na raiz 
dos acidentes e adoecimentos ocupacionais e na Fundacentro temos um grupo temático, 
que se dedica a desenvolver atividades e estudos nesse campo. Chama-se Organização, 
Gestão do Trabalho e Adoecimento e conta com colegas do Centro Técnico Nacional 
(CTN) e de várias regionais do país. A outra frente se refere ao estudo e análise do 
desenrolar das ações institucionais da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social. E 
a outra, a questões mais específicas, como o critério de incapacidade e reabilitação 
profissional, doenças como LER/DORT e transtornos psíquicos que acometem cada vez 
mais trabalhadores de vários ramos da economia, os desempregados, os adoecidos, os 
sequelados. Particularmente neste momento critérios de incapacidade estão no foco de 
uma das medidas de diminuição de direitos previdenciários. O critério de incapacidade 
centrado apenas na doença, é totalmente anacrônico e não contempla o contexto de vida 
e trabalho do trabalhador. Pense numa pessoa com tendinite numa linha de montagem, 
em que tem que realizar movimentos repetitivos para executar o seu trabalho, o que 
cronifica e agrava o quadro clínico, sem que tenha condições de se tratar e fazer o 
repouso necessário. E depois pense em uma pessoa com a mesma tendinite que não 
tenha necessidade de realizar movimentos repetitivos, com tempo de repouso, que tenha 
condições de se tratar para que o quadro melhore. As repercussões em um caso e outro 
são muito diferentes. Se não se levar em conta os aspectos sociais e do trabalho, além 
do aspecto clínico, muitos trabalhadores sem condições de trabalhar estão trabalhando, 
tendo piora do seu quadro clínico. Isso já acontece e tende a piorar com o congelamento 
de gastos públicos por 20 anos.

FIS: Qual o panorama da ST hoje no Brasil? 
Maria Maeno: Eu ressaltaria alguns pressupostos: 1. A saúde dos 

trabalhadores é decorrente do modelo econômico do país e não é assunto exclusivo 
das empresas e sim do Estado; 

2. As ações públicas devem obedecer a uma lógica de saúde coletiva, de 
saber construído, de subordinação dos interesses privados aos interesses públicos; 

3. As ações públicas não devem ficar restritas às NR; deve se utilizar o 

conceito e instrumentos da saúde coletiva; 
4. O território e processo de trabalho das empresas devem ser tratados 

como território da saúde coletiva, pois lá se produzem acidentes e doenças; 
5. A abordagem não deve ser individual e sim coletiva; 
6. O direito de livre organização dos trabalhadores é central numa 

sociedade democrática.
Eu diria que o estado atual do cenário da saúde do trabalhador está longe 

desses pressupostos, pois as corporações econômicas impõem as condições, a 
organização e a gestão do trabalho que lhes convêm, a despeito de estudos que 
mostram a relação entre esses aspectos e a ocorrência de acidentes e doenças.

Os interesses privados têm se sobreposto aos interesses públicos, 
os interesses econômicos têm se sobreposto à proteção da vida e da saúde dos 
trabalhadores, com a conivência do Estado em seus sucessivos governos. 

A conformação do mundo do trabalho tem nos mostrado um cenário 
bastante difícil, a composição da remuneração dos trabalhadores cada vez mais 
torna-se dependente de uma parte variável, condicionada à produtividade e ao 
alcance de metas, sistema que os induz a ultrapassarem seus limites, o que os leva 
a serem vítimas de acidentes e doenças.

Muitos direitos trabalhistas vêm sendo desrespeitados tornando-se letra 
morta. Nas negociações coletivas raras são as cláusulas que superam a legislação 
vigente. As práticas de conciliação, que tradicionalmente favorecem a parte 
mais forte da relação capital-trabalhador, fazem parte do cotidiano dos órgãos 
do executivo e do judiciário, ressalvadas as exceções. O conhecimento técnico-
científico não tem repercussão sobre mudanças da prática e da legislação e os 
trabalhadores sofrem discriminação e punições quando tentam se organizar e atuar 
em prol de seus direitos. A crise política e econômica que vivemos atualmente 
tende a nos fazer viver uma situação que há certo tempo não tínhamos. Se até agora, 
os trabalhadores careciam de condições adequadas para trabalhar e já enfrentavam 
uma diminuição do emprego às custas da intensificação do trabalho, agora, 
adicionalmente enfrentam o desemprego, concomitantemente à diminuição da 
cobertura da proteção social do Estado. Os movimentos ficam atentos a mudanças 
divulgadas pela imprensa, como o aumento da idade mínima para aposentadoria ou 
a terceirização, mas muitas alterações vêm sendo feitas sem alarde, promovendo 
na prática a reforma trabalhista, previdenciária e sanitária. Só para citar algumas 
poucas, o avanço das organizações sociais no SUS, a entrada avassaladora do 
capital estrangeiro na saúde,  a substituição da fiscalização pela auditoria de 
documentos com uma perspectiva de diminuição do poder punitivo do Ministério 
do Trabalho, as mudanças de critérios de incapacidade e reconhecimento de nexo 
causal na Previdência Social, a delegação da reabilitação profissional às empresas.

A provável aprovação da PEC 241 (Câmara dos Deputados) agora 55 
(Senado), pelo Congresso Nacional, trará o desmantelamento do mínimo que 
temos de um Estado de bem estar social e há várias análises de estudiosos alertando 
para isso. Outras perdas foram ensaiadas também, como a MP 739, que caducou 
mas está sendo retomada. Ela trazia ataques a direitos dos trabalhadores, alguns 
sem destaque na mídia, que focava na idade mínima para aposentadoria.

Por exemplo: a MP dizia que se um trabalhador contribuísse durante anos 
para a Previdência e por motivo de desemprego ou outro qualquer deixasse de ser 
segurado, ao se refiliar, para fazer jus a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 
teria que ter 12 contribuições. Se isso passar, significa que, se um trabalhador ficar 
desempregado e perder a qualidade de segurado, ao se refiliar, mesmo tendo um 
infarto ou outra doença qualquer que o incapacite para o trabalho antes dos 12 
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meses de contribuição, não terá direito a auxílio-doença. Uma trabalhadora ao se 
refiliar, também terá que esperar 10 meses de contribuição para receber o auxílio-
maternidade. E onde fica o artigo 226 da Constituição Federal, que trata da proteção 
especial à família? Além da revisão das aposentadorias por invalidez e dos benefícios 
de longa duração, cuja declaração explícita por parte do governo, tem o objetivo de 
cortar gastos. Parece também que há uma ideia do governo de exigir 36 contribuições 
para que se tenha direito de requerer aposentadoria por invalidez.

FIS: O que acha que deve ser feito? 
Maria Maeno: Acho que todos aqueles que se sentem indignados com a 

desigualdade social-histórica e com a penalização crônica da vida e da saúde dos 
trabalhadores devem se unir e intensificar suas atividades de estudo, análise e de 
militância. Os recursos tecnológicos nos facilitam a comunicação e a organização. 

Em minha opinião, a resistência à investida de se alterar a Constituição Federal 
pela PEC 241, agora 55, deveria ser o eixo da nossa luta, assim como ataques 
específicos aos direitos trabalhistas, à saúde e à previdência social. 

FIS: Como vê a relação da academia com os serviços e o movimento 
sindical e afins?

Maria Maeno - Acho que os saberes da academia, do movimento social 
e dos trabalhadores devem se integrar sempre, para que não se corra o risco de se 
produzir relatórios, artigos e livros que não auxiliam a mudar a realidade. Estudos 
sobre o mundo do trabalho que não tenham a participação dos trabalhadores, 
que conhecem mais do que ninguém a fisiopatologia do trabalho, costumam ser 
descolados da realidade e não atender às necessidades mais profundas de um 
processo de mudanças.

perfil sindicAl

Militância 24 horas por dia
Miriam Amaral Queiroz

Miriam é assistente social, formada em 2000, na Universidade 
Federal Fluminense. Aos 45 anos de intensa juventude, Miriam milita na 
base da CTB - Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. No 
movimento social é Presidente da União dos Negros e Negras pela Igualdade 
– UNEGRO/Macaé-RJ. Também exerce o mandato de direção estadual do 
PC do B - Partido Comunista do Brasil. Sua militância incansável começou 
no movimento estudantil. Apesar de ter se afastado da militância durante 
alguns anos, ao ingressar no serviço público retomou sua luta e, atualmente, 
respira ao compasso da luta política por direitos humanos e pela saúde do 
trabalhador. Vamos conhecê-la por ela mesma....

“Estou inserida no Fórum Intersindical visando contribuir com 
a saúde do trabalhador. Precisamos recuperar os 30 anos perdidos desde 
a promulgação da Constituição Federal de 1988. Embora nos últimos 
13 anos tenham ocorrido grandes avanços sociais no país, registramos 
movimentos não satisfatórios na construção da Renast [Rede Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador]. A CTB, onde milito, vem 
contribuindo para dar visibilidade à saúde do trabalhador, organizando 
nos seus sindicatos filiados as ‘Secretarias de Saúde’. Recentemente, 
nos dias 25 e 26 de novembro (2016), em São Paulo, foi realizado o 2º 
Encontro Nacional do Conselho de Saúde e Segurança no Trabalho da 
CTB. Considerando a minha militância na política sindical e as várias 
correntes dos movimentos sociais, vejo a saúde do trabalhador como uma 
‘Pauta que nos Unifica’. E o Fórum Intersindical, um espaço de exercício 
de produção e reprodução do conhecimento em saúde do trabalhador. 
Portanto algo, rico, único e revolucionário. Hoje a luta de classes está 
mais explicita, exigindo mais musculatura e uma maior envergadura dos 
movimentos sociais. Ampliar a rede de enfrentamento se faz necessário 
e o instrumento do Fórum Intersindical é de extrema importância, pois 
tem uma pauta que unifica toda a classe trabalhadora, independente da 

força política que representamos. O mundo vive uma investida da direita, 
racista, excludente e reacionária.  A crise econômica mundial proporciona 
grande perda de direitos da classe trabalhadora. O Brasil sofreu um 
golpe político, seguido de uma ditadura, visando o desmonte do Estado 
e a implantação do projeto neoliberal. O Estado mínimo, de comércio 
privatista, não garante políticas de proteção à classe trabalhadora, 
desprovida de bens, exigindo de cada cidadão maior doação no comércio 
de compra e venda da força de trabalho. Não é difícil concluir que a saúde 
do trabalhador irá pagar a conta de mais uma crise do Capital. Que, aliás, 
vem se demonstrando a mais aguda desde 1929.

Nas lutas recentes que tenho participado (luta pelo Pré-Sal; 
Fora Cunha/Fica Dilma; Ocupação das escolas públicas; audiências 
públicas; Marcha das Mulheres Negras; campanhas salariais; Encontros 
e Congressos; passeatas...) está sempre presente a garantia de direitos da 
classe trabalhadora. A  busca pelo conhecimento sindical me conduziu ao 
Fórum Intersindical, via CTB. Fiz o Curso de Formação Intersindical e 
busco me aprofundar nos estudos acadêmicos. A Fiocruz nos permite uma 
parceria entre sindicato e academia, oferecendo capacitação em todos os 
níveis de escolaridade, capacitando para um exercício de militância com 
um nível mais alto de conhecimento. Hoje para executarmos de fato a 
saúde do trabalhador, como preconiza a CF/88 é necessária a fusão da 
academia com o movimento sindical. Nós sindicalistas não podemos 
deixar de beber na fonte da academia e tampouco de dividir nossas 
experiências, pois não existe saúde do trabalhador sem sindicatos e os 
sindicalistas. É necessário muita resistência para superar mais essa 
investida do Capital. Vamos juntos escrever um novo capítulo dessa 
história. E é preciso lançar mão de todas os instrumentos. A saúde do 
trabalhador é um polo de unidade e resistência nos tornando mais fortes e 
mais combativos. Vamos à luta!”
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Artigo

As bases sociais da privatização da saúde no brasil: 
é possível reorientá-las para o sus?

Pedro Paulo de Salles Dias Filho

Neste texto debato uma contradição existente na organização da 
assistência à saúde do trabalhador no Brasil. A universalização trazida com o 
SUS, isto é, serviços de saúde de livre acesso sem participação financeira direta 
do usuário, acabou por não obter a adesão firme de segmentos importantes 
da classe trabalhadora organizada do país. Numa perspectiva histórica, os 
trabalhadores optaram por uma assistência à saúde individualizada, em 
detrimento dos esquemas coletivistas de atenção, como o SUS. Assim, de 
forma contraditória, os trabalhadores, em tese os principais interessados 
num sistema de saúde inclusivo, público e gratuito, acabaram por estimular, 
no Brasil, um poderoso esquema de atenção de base operacional privada, 
associado à produção capitalista. Nesse esquema predominam as operadoras 
de saúde. O trabalhador conta com o patrocínio de sua empresa para obter 
acesso a um plano de saúde, para si, e muitas vezes para seus dependentes. 
Há razões históricas para compreender esse panorama, no entanto, as 
consequências atuais dessa escolha do modelo de atenção, de caráter 
individualizado e particularista, podem contribuir para a reaproximação das 
classes trabalhadoras em torno de um SUS coletivo, para todos. 

Trabalhadores e a formação política do sistema de saúde brasileiro
Desde 1923, com a edição da Lei Elói Chaves, marco constitucional 

em que o Estado traz para a sua órbita o tema da proteção social do trabalhador, 
é criada a primeira CAP [Caixa de Aposentadorias e Pensões]. Dentre seus 
objetivos estaria a assistência à saúde do trabalhador. A CAP criada com o 
Decreto-lei 4.682, de 24/01/1923, era específica dos ferroviários, categoria 
influente de trabalhadores daquela época. Tinha como fontes de financiamento 
as empresas, os trabalhadores e a União, que repassaria um percentual dos 
fretes e do valor arrecadado com o transporte de passageiros. As parcelas 
contributivas estão claramente expressas no decreto-lei. Aqui importa destacar 
que o modelo de financiamento das CAP, que além das aposentadorias e 
pensões, prestava também assistência à saúde daquela categoria específica, 
era tripartite, com a contribuição do empregado, do empregador e do Estado. 
Esse modelo de CAP foi aos poucos sendo ampliado a outras categorias e, 
a partir da Era Vargas, foram criados os IAP [Institutos de Aposentadoria e 
Pensões], com as mesmas características das CAP.

Há uma tradicional preferência da classe trabalhadora por esse 
modelo, pois nem a implantação do SUS no início da década de 1990 alterou 
essa configuração. A adesão dos trabalhadores organizados não aconteceu. Ao 
SUS aderiram os trabalhadores informais, os formais sem planos de saúde e as 
classes menos favorecidas. Por outro lado, os planos de saúde atendem a apenas 
25% da população brasileira. E, na crença de que os recursos da previdência 
pertenciam aos trabalhadores e não deveriam financiar a saúde pública, em uma 
crítica direta ao modelo do INAMPS de então, os trabalhadores organizados, 
nas discussões que antecederam ao SUS universal, público e gratuito, que surgiu 
com a Constituição de 1988, defenderam a separação da Saúde do Orçamento da 
Seguridade Social, o que ocorreu no início dos anos 1990, com a criação do INSS 
[Instituto Nacional do Seguro Social], que passaria a cuidar das aposentadorias, 
e do SUS, que seria responsável pela saúde pública. 

Planos De Saúde: O Ajuste Sobre O Trabalhador Aposentado
Nos anos 2000, os planos de saúde tiveram grande impulso, o 

governo estimulou a adesão de servidores públicos aos planos, manteve o 
incentivo de dedução dos gastos com saúde privada no Imposto de Renda, 
e o empresariado passou a oferecer mais o patrocínio a planos de saúde, 
que, de forma associada ao crescimento econômico, fez a indústria da saúde 
suplementar crescer a taxas superiores ao PIB [Produto Interno Bruto]. Os 
vínculos a planos de saúde no Brasil atualmente superam os 50 milhões. 
Contudo, a regulação da saúde suplementar [ANS - Agência Nacional 
de Saúde Suplementar] contribuiu para encetar um pesado ajuste sobre os 
aposentados detentores de planos coletivos empresariais. A partir de 2010 
uma nova correlação de forças amplia a capacidade do mercado influenciar 
na regulação da ANS. Proprietário capitalista assume a presidência do órgão 
regulador, reajustes das mensalidades dos planos de saúde descolam-se cada 
vez mais da inflação, e, em 2011, a edição da resolução normativa RN 279 faz 
o referido ajuste sobre os aposentados. 

Em linhas gerais tratamos aqui dessa questão: a Lei 9.656, de 
03/06/1998, estabelece, em seu artigo 31, que ao aposentado que contribuir 
para produtos [planos de saúde] (...) pelo prazo mínimo de dez anos, é 
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições 
de cobertura assistencial (...) desde que assuma o seu pagamento integral. 

E o que fez a RN 279? Conforme se observa pela Seção VII, da 
referida RN 279, ela traz as opções do empregador no local em que a Lei 
9.656/98 informava que se tratava de um direito do trabalhador, conforme 
trecho aqui citado do art. 31. Assim, um direito do trabalhador se transmuta, 
por meio de uma regra infralegal da ANS, em opção do Empregador. A 
seção VII assim se intitula: Das Opções do Empregador Relacionadas à 
Manutenção do (...) Aposentado e as Regras Decorrentes, e o art. 13 é 
claro: Para manutenção do ex-empregado (,,,) os empregadores poderão: 
I - manter o ex-empregado no mesmo plano (...); ou II - contratar um 
plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados 
demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, na forma do 
artigo 17, separado do plano dos empregados ativos. E, mais adiante: 
Art. 19: A manutenção da condição de beneficiário em plano privado 
de assistência à saúde exclusivo para (...) aposentados poderá ocorrer 
com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas 
verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os 
empregados ativos. 

Em resumo, trabalhadores idosos de uma mesma operadora são 
aglutinados numa carteira diferenciada, de aposentados, em que coexistem 
apenas trabalhadores idosos em fase de grande utilização dos serviços de 
saúde, evento normal quando a idade chega. O anormal aqui serão os reajustes 
de preços dos planos dessa massa de idosos, apurados sob a forma de rateio. 
Eles serão muito maiores que os reajustes dos planos dos funcionários ativos 
nas carteiras dos planos empresariais. Muito em breve ocorrerá uma expulsão 
em massa dos aposentados de seus planos de saúde, por absoluta incapacidade 
de pagar pelas suas mensalidades de planos de saúde.
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Variantes da assistência médica privada e produtivista (Brasil, 1920-2014)
Período Tipo de assistência médica Financiamento & Modelo Observações
Anos 1920 aos 1960 Assistência médica privada (corporativa) Tripartite; industrial-corporativo Múltiplos fundos (CAPs e IAPs); assistência médica 

segmentada
Anos 1960-1980 Assistência médica Previdenciária 

(pública-corporativa)
Tripartite; industrial-corporativo Único fundo - INPS; assistência médica pública (*)

Anos 1980-2014 (**) Planos de saúde Tripartite; industrial-corporativo Firme adesão de trabalhadores organizados. 
Múltiplos fundos. Segmentação

Fontes: Elaboração própria. (*) A assistência médica pública era praticada nas unidades próprias do INPS, e nas redes contratada e conveniada, de operação privada. (**) A partir dos anos 1990 a 
assistência médica dos planos de saúde concorre com o modelo universal do SUS.

Conclusão
Os trabalhadores organizados aposentados, que contribuíram por 

anos para os planos coletivos privados, atualmente têm experimentado 
reajustes anuais em seus planos de saúde em patamares acima do índice oficial 
divulgado pela ANS para os planos individuais. Essa situação preocupa, e 
pressupõe a abertura do debate acerca do futuro de nosso sistema de saúde, 
na perspectiva de que ele seja reformulado. É fundamental que o SUS 

alcance uma real importância como melhor alternativa para o cuidado da 
saúde do trabalhador e que os planos de saúde sejam caracterizados como 
opção secundária dos trabalhadores, eis que a situação atual desencoraja 
esse modelo de atenção privada como opção viável para cuidar da saúde do 
trabalhador brasileiro justo quando ele mais precisa. Cumpre desenvolver no 
seio dos sindicatos bem como nas bases um sentido de classe que aglutine os 
trabalhadores em torno do SUS universal e coletivista, para todos.

trAbAlhAdores Anônimos

A diarista do sorriso de todos os dias
Eliane Maria do Carmo Santos é uma mineira de 56 anos, casada, mãe 

de um filho, moradora da Tijuca. Em 1983, aos 23 anos, com a vida “virada de 
ponta cabeça” veio para o Rio porque suas irmãs já moravam aqui. Depois de uma 
semana na casa delas, Eliane foi trabalhar em casa de família no Leblon. Casou-
se em 1986 e depois começou a trabalhar como diarista, “porque aí eu teria mais 
tempo pro marido aquelas coisas todas de dona de casa e eu queria também ter um 
filho.” No princípio fazia comida congelada, porque é cozinheira de forno e fogão. 
No período Collor, a recessão reduziu seu tipo de trabalho e a dificuldade de se 
manter só cozinhando obrigou-a a fazer faxina, passar roupa e o que aparecesse nos 
trabalhos domésticos. “Eu gosto muito do que eu faço, mas o que eu mais gosto 
mesmo é de cozinhar. Cozinhar é a minha área!” Em virtude do trabalho, Eliane 
tem varizes, porque fica muito tempo em pé, “inclusive eu vou até ter que fazer 
o tratamento agora, não vai ser muito fácil não, mas Deus dá um jeito! E isso não 
atrapalha meu trabalho, eu consigo trabalhar.” Com seu lindo sorriso, Eliane fala 
sobre seu ofício: “Trabalhar por conta própria tem o lado bom e o lado ruim. O 
lado bom é que você não tem patrão, você faz seus horários e o lado ruim é que 
fica instável, por exemplo, nessa área de diarista às vezes você tem, às vezes não 
tem trabalho. Graças a Deus, isso comigo não acontece, porque nas minhas casas 
estou há 8, 9, 10, 14 anos e não tenho a coisa inconstante de outras pessoas, que 
às vezes ficam precisando de dinheiro. Mas para o meu lado está indo tudo bem!” 

Eliane Maria do Carmo Santos é uma mineira de 56 anos, casada, mãe de 
um filho, moradora da Tijuca. Em 1983, aos 23 anos, com a vida “virada de ponta 
cabeça” veio para.

Calma pessoal! 
Cabista é quem nasce em Arraial do Cabo e as acerolas apenas 

ilustram a simpática foto de Murilo Luiz Neves da Silva, 44 anos, nascido e 
criado no município de praias paradisíacas do Estado do Rio de Janeiro. Seu 

pai era estivador da 
Companhia Álcalis 
e sua mãe dona de 
casa. Casado, pai 
de duas filhas, já 
é avô com muito 
orgulho. Nas horas 
livres o que mais 
gosta de fazer é pescar. Fala, Murilo!  

Pois é, tenho um ponto de mercearia. A pessoa tem que ter um certo 
conhecimento, fazer as coisas, o que é correto e não fazer as coisas erradas e no 
momento que nós vemos que as coisas estão dando errado temos que colocar as 
coisas no lugar para que não venha a acontecer o pior e tentar conquistar aquilo 
que a gente procura sempre ter. Também cuido da casa dos veranistas. Em termos 
de saúde, aqui na nossa região a única coisa que pode prejudicar a nossa saúde 
são só as virações de tempo e o vento sudoeste que vem e atrai as doenças para 
a nossa região. Fora isso, graças a Deus, nós não temos nada que ameace a nossa 
saúde, não. Tenho o meu próprio negócio, mesmo sabendo que trabalhar com 
carteira assinada é sempre mais certo, porque nós temos o nosso salário, pagamos 
o INSS e temos o direito que merecemos pelo nosso trabalho. Além da atividade 
na mercearia também cuido da casa de alguns veranistas aqui de Arraial do Cabo, 
o que me dá um rendimento extra. Gosto de cuidar dessas casas porque ajuda no 
nosso orçamento e com as despesas da família. É uma atividade boa que distrai a 
mente e faz pensar em coisas melhores. Quanto mais a gente procura os nossos 
objetivos mais as coisas vão melhorando pra gente! Hoje, em termos de planos 
para o futuro, eu penso em estabilizar cada vez mais a minha vida e colocar as 
coisas sempre certas nos lugares para que tudo venha a dar certo. Mas o objetivo 
está na nossa pessoa mesmo. Sempre andar correto com as pessoas, respeitando, 
buscando as coisas certas para que nada venha a dar errado.
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Carlos Aparício Clemente

A história de Carlos Aparício Clemente confunde-se à própria história da 
saúde do trabalhador no Brasil. Dirigente sindical de primeira hora na luta 
pela dignidade no trabalho, Clemente foi um participante ativo do passo a 
passo da construção do campo da saúde do trabalhador em nosso país. Com 
numerosas publicações importantes e uma participação intensa nos eventos 
relevantes de saúde do trabalhador há cerca de 40 anos, o guerreiro de 
Osasco atualmente centra esforços na inclusão e acessibilidade de Pessoas 
com Deficiência no trabalho. Nesta entrevista, Clemente nos conta um pouco 
de sua trajetória. Fala, camarada!

entrevistA
Ja

n
ei

ro
/2

0
17

FIS: Fale sobre sua trajetória na luta pela saúde do trabalhador 
e nos conte um pouco de como tudo começou.

Clemente: Fui fisgado para a luta em defesa da saúde do trabalhador 
a partir da preparação da I SEMSAT (Semana de Saúde do Trabalhador), em 
maio de 1979, quando, sob o lema “Saúde não se troca por dinheiro” discutiu-se 
a silicose e doenças pulmonares provocadas por poeira. Aquela SEMSAT uniu 
49 sindicatos e 7 federações em encontros com trabalhadores em várias cidades 
de São Paulo. Naquela época, igualmente hoje, era raríssimo o diagnóstico de 
doenças relacionadas ao trabalho e proteção dos trabalhadores junto à Previdência 
Social. A reunião no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região foi uma 
das maiores do estado. Os trabalhadores buscavam respostas que não tínhamos. 
Percebi então que era necessário abrir caminhos para empoderamento das lutas 
neste campo. A diretoria acolheu a ideia e a estrada se abriu: a 2ª SEMSAT, em 
setembro daquele ano, lotou novamente as dependências do sindicato.

A 3ª SEMSAT, prevista para fevereiro de 1980, não aconteceu e 
fizemos então um encontro do próprio Sindicato onde compareceram quase 1500 
pessoas, que não cabiam no prédio, e transferimos para o Clube Atlético Osasco, 
que ficava na mesma rua. Em julho de 1980 realizamos o Ciclo de Debates 
sobre CIPAS, acidentes e doenças do trabalho (3 encontros descentralizados) 
para fortalecimento dos cipeiros. No ano passado concluímos o Ciclo 37, sem 
falhar nenhum ano. A mobilização envolve enfrentamento do patronato, greve 
por condições de trabalho dignas desde 1982, denúncias de “maracutaias” na 
fiscalização do trabalho, denúncias do descaso da Previdência Social, tornar 
público o preconceito de Juízes contra acidentados e muita pressão no próprio 
sindicato para que não esqueçamos nosso papel.

Como “palavras o vento carrega” registramos vários passos desta 
luta. O Sindicato fez mais de 150 publicações no período, tem um boletim 
prioritário para cipeiros (OI-Operário Inteiro) cuja primeira edição foi lançada 
em agosto de 1980 (duas cores) e hoje é em 4 cores, impressa e digital. A 
gravidade dos efeitos dos acidentes foi registrada em três livros: em 1995 
“O ambiente de trabalho e suas vítimas”; em 1999 “Vítimas dos Ambientes 
de Trabalho Rompendo o Silêncio” e em 2011 “Uma história sem heróis”, 
este último documentando a própria trajetória do sindicato nesta luta desigual. 
Todas as lutas e combates sempre tiveram como protagonistas os próprios 
trabalhadores vitimados ou suas famílias.

Aqui o acidentado tem nome, o vitimado pelo amianto existe de carne 
e osso, o contaminado pelo mercúrio está em busca de seus direitos, o mutilado 

nas máquinas quer ser respeitado, as vítimas da LER têm face, assim como os 
que enfrentam o assédio moral etc. Eles são os personagens do noticiário de 
TV e jornais que procuram o sindicato. Quem tem que denunciar é quem sente 
na própria pele os efeitos nefastos das condições de trabalho. Nos últimos anos 
as empresas encolheram drasticamente, mudaram o perfil da produção, mas as 
lutas também caminham com novos focos como a inclusão de trabalhadores 
com deficiência, tema ainda despercebido pelo movimento sindical.

FIS: Quais as questões mais relevantes para o campo da saúde do 
trabalhador nas quais você participou ou presenciou?

Clemente: Participei de lutas nacionais e locais, cujos registros 
principais estão no livro “Uma história sem heróis”, que resgata o período 
1979-2011. É a trajetória do sindicato e eu sou apenas um instrumento. 
Mas, dentre todos os temas, considero relevante o acesso e empoderamento 
da informação para os trabalhadores, para as lutas não serem das direções 
sindicais, mas sim dos próprios trabalhadores. O caso da luta pelo banimento 
do amianto é bem pedagógico: quando enfrentamos seu uso nos anos 80, 
contava-se nos dedos de uma das mãos os países que o tinham banido. Hoje 
já são mais de 60 países que já proibiram o uso desta fibra mortal e aqui 
continua a farsa do uso (des)controlado. Em Osasco, a luta pelo banimento nas 
metalúrgicas aconteceu com as fábricas funcionando a todo o vapor.

Quando uma delas fechou por aqui e transferiu-se para Caxias do Sul 
(RS) em 1994 (Lonaflex, do Grupo FRASLE) tinha 540 trabalhadores que 
apoiavam a luta do sindicato (o curioso é que a transferência foi anunciada 
durante uma greve para melhorar o refeitório, onde um trabalhador encontrou 
uma barata no prato de comida). Passados 23 anos de seu fechamento está 
provada a omissão da empresa e do Estado em ignorar a obrigatoriedade dos 
exames pós-demissionais por 30 anos, deixando os demitidos à própria sorte. 
O direito aos exames vai até o ano 2024, mas há um silêncio da empresa, do 
Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador, e do serviço de vigilância 
do SUS que também se silencia, entre outros atores. Curiosamente, as datas 
pontuais de retomada de exames em 1998 (4 anos após o fechamento) e 2013 
(19 anos após o fechamento) só ocorreram por ação conjunta do nosso sindicato 
e da auditora fiscal Fernanda Giannasi, mesmo não havendo por aqui nenhum 
vestígio da presença da empresa, a não ser o de suas próprias vítimas. 

FIS: Clemente, fale de sua atuação atualmente.
Clemente - Atualmente concentro esforços, a partir do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco e Região, para uma ação que visa derrubar mitos e 
preconceitos visando a inclusão de trabalhadores com deficiência e dos próprios 
acidentados que ficaram alijados do trabalho. Já são 16 anos nesta caminhada, 
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aproximando sindicatos, centrais sindicais, empresas, entidades especializadas, 
órgãos públicos, escolas, pessoas com deficiência, através do “Espaço da 
Cidadania”, que não tem personalidade jurídica, mas realiza muitos encontros, 
seminários, visitas, publicações (também acessíveis às pessoas cegas), pesquisas, 
produzindo conhecimento para a ação sindical e social.

Como na luta pela saúde do trabalhador, neste debate o olhar é nacional, 
mas a ação é local. Para resumir, enquanto a média nacional do cumprimento 
da Lei de Cotas para contratação de trabalhadores com deficiência (Art. 93 da 
Lei 8213/91) foi de 31%, em 2015, entre as metalúrgicas de Osasco e Região 
o índice foi de 104,6% no mesmo período e serão próximo deste valor em 
2016, se prevalecer os resultados preliminares de pesquisa em andamento. 
Trabalhadores, empregadores e sindicato têm orgulho destes resultados.

FIS: Como você vê a saúde do trabalhador hoje no Brasil - 
avanços, problemas, desafios...

Clemente - No início acreditava que, com o fim da ditadura, aquelas 
ideias efervescentes das SEMSATs seriam colocadas em prática, com a chegada 
da democracia. Mero engano. Todos os avanços conquistados nos anos 80 e 90 
estão sendo dizimados e os órgãos públicos da área estão definhando por falta 
de políticas para a área, falta de profissionais, recursos e, principalmente, por 
falta de trabalho conjunto, em rede, baseado nos conhecimentos já adquiridos. 
Deixo um exemplo bem claro: há cerca de 20 anos conseguimos alianças 
com auditores fiscais do trabalho em Osasco, que iam fiscalizar acidentes 
graves no mesmo dia ou no dia seguinte à ocorrência, diminuindo a chance 
das empresas descaracterizarem os fatos. Aqueles relatórios foram a base 
para as primeiras Ações Regressivas Acidentárias no Estado de São Paulo 
ajuizadas pela Previdência Social em 1996. Hoje, a fiscalização do trabalho 
detesta investigar um acidente se tiver sangue por perto e espera a limpeza 
acontecer, recusa-se a ir acompanhada com o sindicato e, muitas vezes, faz a 
fiscalização indireta, por intimação para conferir papéis, quando faz. E para 
entregar o relatório de fiscalização é um “Deus nos acuda”. A própria AGU 
– Advocacia Geral da União tem reclamado para o sindicato que os relatórios 
que recebem da GRTE-Osasco [Gerência Regional do Trabalho e Emprego] 
são quase sempre inconvincentes para ajuizamento de Ações Regressivas.

Se antes o fiscal ia em um ou dois dias checar o acidente in loco, hoje 
leva meses e ainda em alguns casos ligam para as empresas para saber se o 
acidente denunciado é grave ou não. Às vezes mandam o carteiro na frente para 
notificar a empresa. Teve uma situação dramática no início de 2014 quando 
denunciamos um acidente que amputou simultaneamente as duas mãos do 
trabalhador Ricardo Cesar Coura (capa do OI em destaque). E a fiscalização 
chegou contra a vontade exatos 81 dias depois do fato amplamente denunciado 
pelos jornais. O trabalhador chegou a ser notícia no Jornal Nacional não pelo 
acidente, mas por ser o primeiro trabalhador a testar o uso de próteses em 3D 
para amputados, quando seu caso dramático foi descoberto durante a internação 
no Hospital das Clínicas de São Paulo. A máquina foi interditada, mas poderia 
ter causado outra tragédia antes do fiscal chegar. 

Em novembro e dezembro passado (11/11/16 e 9/12/16) recebemos 
relatórios de fiscalização engavetados na GRTE-Osasco há mais de 5 anos. 
Em alguns casos as empresas já haviam fechado e em várias situações 
ocorreram prescrição para as vítimas exigirem direitos. Mas o pior é que a 
utilização destas informações para a prevenção, pelo decorrer do tempo, vira 
uma piada de mau gosto.

FIS: Como você vê a articulação entre a academia e 

universidades, os Cerest e os movimentos social e sindical na luta pela 
saúde do trabalhador e de que modo isso deve se dar.

Clemente: É a saída para de fato melhorar o quadro geral da saúde 
do trabalhador. Mas cada um continua no seu “quadrado”, inclusive nós, 
do movimento sindical. Lembro-me de uma proposta interessante que foi 
construída coletivamente a partir de 1983, em São Paulo, reunindo várias 
forças do mundo do trabalho, universidades, órgãos públicos, propondo um 
mapeamento do que é mais grave a ser atacado, onde a prioridade máxima era 
prevenir situações que matam, que mutilam e aquelas que provocam sequelas 
irreversíveis, visando proteger a saúde e a vida dos trabalhadores. Depois de 
quase um ano de reuniões e estudos, na hora de colocar em prática cada um 
ficou no seu “quadrado” e a coisa não andou, mas foi uma ótima oportunidade 
para o sindicato dos metalúrgicos de Osasco adotar aqueles princípios. Em 
1991 procuramos as instituições locais e desenvolvemos uma cartilha de bolso 
orientadora do trabalho conjunto, definindo o papel de cada um.

Teve 3 edições: pela Fundacentro, pela Secretaria Estadual do 
Trabalho e pela Secretaria do Trabalho e Promoção Social. As ilustrações são 
de Eton. Até hoje utilizamos seus princípios, mas a rotatividade dentro dos 
órgãos públicos produziu um apagão em suas histórias de trabalho conjunto. 

FIS - Clemente, deixe-nos uma mensagem... 
Clemente - Gostaria de deixar um registro da participação dos 

cartunistas, que sempre foram engajados nesta luta. O início... com Laerte...  
Charge a gente não explica, mas pleiteávamos um Departamento Intersindical 
de Saúde (um DIEESE da saúde) e o patrão chamava para uma “pelada” 
ou como queiram interpretar... Depois, a comunicação com a categoria... 
e com a Medicina do Trabalho... Em 1991, já estávamos preocupados 
com a intersetorialidade para enfrentar a questão da saúde do trabalhador. 
O cartunista Valter dava visibilidade à necessidade de trabalho conjunto... 
Depois, a guerra do amianto, os problemas com a fiscalização, a guerra pela 
inclusão e por aí vai...

1979 - Laerte
Gibi dos Trabalhadores - 

Oboré Editorial Ltda.
agosto 1979

1982 - Glauco
OI - Operário Inteiro, 
nº 8 dezembro 1982
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editoriAl

2017: mandem suas flechas que lutaremos à sombra
Há 2.500 anos atrás, Leonidas, rei e general de Esparta, na 

antiga Grécia, morreu na batalha das Termópilas, contra os persas do 
rei Xerxes. Encurralado pelo enorme exército persa, Leonidas resistiu 
bravamente até a morte com 300 guerreiros espartanos, tentando impedir 
o avanço de Xerxes. Um mensageiro persa propondo a rendição de 
Leonidas mandou o seguinte recado de Xerxes: “Minhas flechas serão 
tão numerosas que cobrirão a luz do Sol”. Leonidas respondeu: “Tanto 
melhor, combateremos à sombra!” O pequeno exército espartano da 
saúde do trabalhador vem combatendo há muitos anos os persas de 
Xerxes que não gostam da saúde do trabalhador. São muitos os soldados 
inimigos a serem combatidos: empresários irresponsáveis que mantêm 
condições sub-humanas de trabalho; gestores da saúde pública que não 
cumprem a legislação de saúde do trabalhador; auditores fiscais do 
trabalho que não entendem a saúde no trabalho como uma missão do 
SUS e tentam impedir sua atuação; peritos da previdência que negam 
os nexos causais; profissionais dos Cerest [Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador] que não fazem vigilância e não trabalham com 
o movimento sindical; dirigentes sindicais que acham que saúde do 
trabalhador é apenas lutar por planos de saúde privados; pesquisadores 
acadêmicos, especialmente da epidemiologia e do planejamento em 
saúde, que NÃO reconhecem a questão da saúde do trabalhador como 
o maior problema de saúde pública do Brasil; médicos do trabalho, 
técnicos e engenheiros de segurança que fazem o jogo dos patrões e 
ainda culpam o trabalhador pela doença e pelo acidente do trabalho; 
governantes e políticos, corruptos ou não, que se ajoelham aos pés dos 
setores produtivos predatórios para o meio ambiente e para a saúde 
do trabalhador, sem qualquer exigência de respeito à dignidade das 
pessoas que trabalham. O exército de Xerxes é numeroso, mas lá na 
Grécia, seus milhares de soldados ganharam a batalha das Termópilas, 
mas perderam a guerra. Em 2017, nós - o povo da saúde do trabalhador 
- vamos continuar dizendo: “Que venham as flechas e que cubram o sol, 
melhor, lutaremos à sombra.”

O trabalho está mergulhado hoje em um ambiente político turvo, 
que reflete um cenário desfavorável, em um modelo produtivo e uma cultura 
que visa o desenvolvimento do capital e não o das pessoas, com tecnologias 
complexas e ultramodernas, com “antigas novas” formas de gerir o trabalho: 
terceirização, precarização, aumento de produtividade em detrimento das 
condições de trabalho saudáveis, que ocasionam um maior desgaste da saúde 
do trabalhador, visto como mercadoria, como um objeto opaco de gozo, 
um objeto-fetiche. É um artefato sem voz, que “nasce” ao assinar a carteira 
de trabalho, com práticas de aquisição da energia de laborar cada vez mais 
perversas, com instrumentos de dominação cada vez mais refinados, numa 
violência estruturada e sem prazo para cessar. 

Está cada vez mais explícita a deterioração das condições do 
ganha-pão, o desrespeito à dignidade humana através do consumo da força 
de trabalho predatória, com repercussões que aniquilam o sujeito, que 
reproduzem o sangrento espetáculo nos ambientes e processos de trabalho. É 
uma realidade feroz, uma nódoa que não aparece nos índices de crescimento 
do país e que não aponta para a triste condição do sujeito que tenta sobreviver 
do suor de seu trabalho.

Enquanto isso, para agravar mais ainda a situação, as informações 
que chegam em verdadeiras avalanches são cada vez mais hediondas no que 
seria a saúde do trabalhador: os jornais noticiam todos os dias manchetes de 
morte e sangue na lida diária. Ao atender as denúncias para inspecionar as 
condições de trabalho ou mesmo no nosso dia a dia ao caminhar pela cidade, 

vemos muitos trabalhadores em condições precárias e até mesmo desumanas, 
como um grande nervo que fica exposto. A Previdência Social e a Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNAS) de 2013 revelaram dados constrangedores: treze 
mil trabalhadores se acidentaram todos os dias e cinco milhões de pessoas 
haviam se acidentado no trabalho, uma ou mais vezes! Sabe-se que em 
matéria de acidente de trabalho não existe eventualidade. 

As causas de acidentes de trabalho estão intimamente relacionadas 
à organização dos processos e ambientes de trabalho, que são evitáveis. A 
tragédia é quando morrer no trabalho se torna a regra e não a exceção. Morrer 
no trabalho é um disparate e não pode ser tolerado! Quem mais morre além 
do trabalhador? Sua família! Seus filhos que ficam desnutridos, que passam 
fome, que mendigam por um pedaço de pão. 

Os governos estão cada vez mais avançando no sentido de se tornar 
um Estado Mínimo, de redução de custos e de força de trabalho, na defesa dos 
interesses econômicos, bastante ilustrado nas terceirizações, onde prevalece o 
interesse pelo capital. 

O sindicato vive uma encruzilhada, porque a ameaça do desemprego 
e da constante redução dos direitos se mostra mais urgente que a saúde. Por 
outro lado, as instâncias que se ocupam da saúde dos que trabalham de sol 
a sol se erguem de maneira arrogante e colocam o trabalhador como um ser 
passivo, como objeto do saber tecnocêntrico. Ele deve entrar mudo e sair 
calado e ser obediente na maior parte do tempo se quiser receber atenção e 
atendimento. Esse modus operandi absurdo desconsidera o saber tácito do 

Artigo

Do Fetiche ao Ético: Qual é o lugar do trabalhador 
no mundo contemporâneo?

Danniella Davidson Castro
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trabalhador que está submerso em seu cotidiano de trabalho, afogado demais 
em seus afazeres para se rebelar e ainda correr o risco de se indispor, de ser 
estigmatizado e sofrer represálias. Resta aos trabalhadores se fazerem reféns. 

Em resumo: a saúde do trabalhador está em crise há décadas, a doença 
e a morte no trabalho permeiam o dia a dia dos trabalhadores e assombram 
suas famílias. Faz-se necessário conter esse desatino de mortes previstas e 
anunciadas, onde o trabalhador perde a vida, que ironia, onde pretendia 
melhorá-la. É necessário estimular a cidadania, a reflexão e o protagonismo 
dos trabalhadores. É preciso resgatar o papel do Estado brasileiro sobre a 
questão da saúde do trabalhador.

Nós, que somos o SUS, que fazemos Vigilância em Saúde devemos 
ter sempre a concepção ampla da palavra saúde, sem os reducionismos comuns 
de determinados grupos e referenciais teóricos, para que se possa pensar a 
saúde do trabalhador de maneira eficaz. Precisamos revitalizar as linhas de 
cuidado no SUS e deixar entreabertas novas possibilidades de se fazer Saúde 
do Trabalhador. Nesse sentido, a Visat é um enfrentamento direto ao descaso 
com a saúde no trabalho. Assim, o Fórum Intersindical pode ser pensado 
como uma estratégia de promoção da saúde, com os trabalhadores e técnicos 
lado a lado dialogando. Os técnicos têm os conhecimentos, mas quem sabe 
da realidade do trabalho é o próprio trabalhador! O Fórum se insurge como 

um instrumento de inteligência na arena política, que pode trazer incômodo e 
inquietude e gerar iniciativas.

É uma proposta de ação, uma estratégia de resistência. Torna-se ainda 
um suporte para os Sindicatos, não de uma estabilidade estática, mas dinâmica. 
Faz-se mister trazer questões de saúde no trabalho que estão pujantes para o 
espaço público, fomentar discussão e mobilização coletiva. Quando se abre 
um espaço de fala para os trabalhadores falarem da sua saúde ou da falta dela, 
eles começam a ver seus próprios problemas e a querer intervir sobre eles. 
Tomam posição e reafirmam seus princípios, valores e crenças.

Cabe a nós ter “potencial de contágio” e recriar espaços de discussão 
nos tempos mais hostis, como o momento que o país vive, de devastação. Não 
é que se diga que o Fórum é a solução para todos os problemas. Pelo viés do 
prescrito é perfeito. Na prática, no dia a dia e no fazer, é um desafio! Lacan, 
em seu Seminário sobre a ética, ao citar a destreza e obstinação de Antígona 
em dar um túmulo digno ao seu irmão dizia que não se deve ceder do seu 
desejo. Parafraseando Lacan, acrescento que não apenas não se deve, mas 
nós não podemos recuar frente a tanta violência no trabalho, não aceitar a via 
crucis do adoecer e morrer no trabalho como um fato consumado, sobre as 
quais não se pode fazer nada a respeito, não estar impregnados de indignação, 
não nos acovardarmos, não podemos ser letra morta!

trAbAlhAdores Anônimos

A Rainha Pipoca tem um Rei
Pedro Luiz França é um paraibano de 76 

anos. Veio para o Rio de Janeiro em 1962, sozinho, e 
foi morar na casa de irmãos que já estavam na cidade. 
Quando chegou foi trabalhar na construção civil 
durante 4 anos e depois foi trabalhar como porteiro. Há 36 anos trabalha como 
pipoqueiro na praça Saens Peña, na Tijuca. Seu Pedro, o Rei da Pipoca, fala 
de sua história... “Sou casado e tenho 3 filhos. Quando meus filhos nasceram 
eu trabalhava de porteiro e a situação financeira foi ficando apertada, foi aí 
que eu comecei a trabalhar como pipoqueiro. A pior coisa é você ter família 
e não ter dinheiro. Hoje, trabalho como porteiro e pipoqueiro - todos os dias. 
Faço meu horário de porteiro e depois venho para a praça. Uma filha morreu 
e as outras duas estão crescidas, mas eu não paro de trabalhar, não posso 
parar. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Eu gosto do que faço e sempre 
gostei! Sou feliz! Eu diria para as pessoas que estão começando a trabalhar 
que trabalhar é bom! E diria para as pessoas que gostassem de trabalhar como 
a gente gosta! Tudo é bom aprender! Ajuda todo mundo e é ajudado. Não vejo 
nenhum problema de saúde no meu trabalho.”

Uma mulher de fibra
Hildenê Souza da Silva tem 35 anos, mãe de 3 filhos, casada, mora 

no Maranhão. É artesã de fibra de buriti. Trabalha com bolsas e acessórios 
para mulher, tipo porta celular, e outras coisas. “Eu já fazia crochê e minha 
irmã me falou de uma associação que trabalha com a fibra de buriti. Aí eu 
passei a fazer flores para enfeitar as bolsar e outros acessórios. Ao ver outros 
trabalhos eu comecei a fazer e já tem uns 8 anos que trabalho com isso. Eu e 

duas irmãs trabalhamos com isso. 
A gente não tem ponto fixo de 
venda. Vendemos nas feiras, 
festas juninas e outros eventos 
que nos convidam. O contato é 
feito pela associação (Associação 
dos Artesãos Unidos pela Fibra - 
AARTUF) que nós organizamos. 
A associação é nossa, pois para 
participar de alguns eventos 
precisamos de uma associação 
para ajudar. Assim, cada um faz 
seu trabalho e consegue participar 
de outras atividades.” Hildenê diz que se ficar na máquina direto sem se levantar 
sente afetar a saúde, “mas é difícil porque quando a gente senta quer ver logo o 
trabalho pronto, por isso pode dar problema”. Hildenê é uma entusiasta de seu 
trabalho: “Eu gosto muito do que faço! É uma terapia. A gente encontra muita 
dificuldade, pra divulgar, pra vender, então quem quer trabalhar como artesão 
tem que ter muita paciência e não desistir fácil, porque se a gente for desistir no 
primeiro obstáculo, nunca vai saber até onde o artesanato pode te levar. É um 
passo de cada vez para quem quer trabalhar com artesanato.”  
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Luiz Oliveira tem 60 anos. Mineiro de Teófilo Otoni, veio para 
o Rio de Janeiro com 2 anos de idade (o que o credencia como carioca). 
Hoje aposentado, é sindicalizado há 38 anos. Luizinho está atualmente 
desempregado, é militante sindical do Sindicato dos Metalúrgicos 
do Rio de Janeiro e um dos mais ativos participantes do Fórum 
Intersindical. No último emprego - Estaleiro Eisa - na qual o Sindicato 
dos Metalúrgicos teve grande importância. A 
luta sindical era ampla e ia além do salário. No 
início dos anos ‘80 participou do movimento 
do novo sindicalismo. Luizinho continua com 
suas próprias palavras: “No início dos anos 
‘90 tivemos um grande avanço na questão 
da Saúde do Trabalhador. Quando se teve as primeiras comissões de 
Saúde do Trabalhador eu sempre estive presente junto com a Fiocruz 
e a Secretaria Estadual de Saúde na questão da silicose. Conseguimos 
aprovação da lei que baniu o jateamento de areia no estado do RJ, com 
várias pessoas como Hermano, Fátima Sueli, Fadel, Maria Helena, entre 
outras. E depois todos os sindicatos fundaram os seus departamentos de 
saúde e pudemos contar mais uma vez com a colaboração da Fiocruz 
para a implementação. E isso acontecia ao mesmo tempo com o 
movimento de saúde do trabalhador nacional, sendo o Rio de janeiro 
um polo irradiador de saúde do trabalhador. Fizemos fiscalizações e 
autuações em várias empresas por irregularidades: Bayer, Estaleiros 
e muitas outras. E enviávamos trabalhadores para fazer exames na 
Fiocruz.” Em relação ao Fórum Intersindical, Luizinho fala: “O Fórum 
contribui bastante ao chamar todos os segmentos e mostrar o que 
acontece em diversos estados e em outros segmentos. É um diálogo 
aberto que contribui para a saúde do trabalhador. O Fórum é um debate 
ampliado, no qual trabalha diversos temas relacionados à luta da saúde 
do trabalhador. Tivemos debates e oficinas sobre a previdência social, 
sobre o DIESAT, entre outros. Eu participei do início da elaboração da 

NR 34 até a sua aprovação. Ela é específica do setor naval, que antes 
era fiscalizado pela NR 18.

trabalhou 31 anos e foi um dos fundadores e dirigentes de 
comissão de fábrica. Participou da luta pela reabertura do estaleiro por 
ocasião de sua falência, em 1986, que resultou na retomada da atividade 
econômica da construção naval. Nessa época todos os estaleiros do Rio 

estavam fechados. Iniciou a vida sindical no 
final da década de 1970, quando participou da 
luta de retomada do sindicato contra a ditadura. 
Luizinho nos fala com emoção: “Sempre fui 
um militante sindical. O sindicato é o mais 
importante instrumento de conscientização de 

luta para os trabalhadores.” Luizinho participou também do movimento 
pela democratização do país, sou membro efetivo de uma comissão do 
Ministério do Trabalho que fiscaliza se a NR 34 é implementada. E, por 
causa disso, viajo por todo o Brasil, quando faço questão de frisar que 
faço parte do Fórum. Quem está participando do Fórum está ganhando 
conhecimento técnico e também de como tratar o seu semelhante de 
forma mais humana na questão da saúde. Os sindicatos deveriam divulgar 
mais este trabalho. E acho importante que as diretorias dos sindicatos 
cobrem de quem os representam no Fórum uma participação mais 
efetiva e que lhes deem ciência do que ocorre. Conclamo os diretores 
de sindicatos e demais lideranças para reservarem em sua agenda um 
espaço para o Fórum. Em maio de 2017, o Sindicato dos Metalúrgicos/
RJ estará comemorando 100 anos de lutas. São muitas leis em defesa dos 
trabalhadores e a luta pela democracia e os direitos humanos marcaram 
a trajetória desta casa. Vários eventos ocorrerão por conta desta data. 
Em abril está agendado um encontro sobre a saúde e a previdência 
dos metalúrgicos. Vamos convidar e contamos com a participação do 
Fórum! A direção do Sindimetal RJ, através de sua secretaria de saúde 
do trabalhador dá total apoio à participação de seus membros no Fórum.

perfil sindicAl

Luizinho - 38 anos na luta
Luiz Oliveira

“Sempre fui um militante sindical. 
O sindicato é o mais importante 
instrumento de conscientização de 
luta para os trabalhadores.”

Fuerza de trabajo - Pinturasde Marcelo Pogolotti Costureiras (1936) - Museu de Arte Contemporânea da USP
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Um homem do tamanho de sua luta
O ano de 1979 foi um período marcado por alguns 

acontecimentos históricos no Brasil: João Baptista Figueiredo, 
empossado trigésimo presidente do Brasil e último do Regime Militar; 
Eunice Michiles torna-se a primeira mulher, pela via do processo 
eleitoral, a ocupar um lugar no Senado Federal; a Lei da Anistia 
foi promulgada; e, finalmente, com apenas 15 anos de idade, Carlos 
Alberto Vieira, mais tarde Beto do Amapá, começa a sua trajetória 
de luta sindical no estado de São Paulo. Beto do Amapá atua hoje 
na reivindicação pela acessibilidade de Pessoas com Deficiência aos 
ambientes de trabalho e em debates tangentes às políticas públicas de 
saúde. Atua, também, em fóruns que visam à instrução de trabalhadores 
rurais. Beto nos fala dessas coisas. 

FIS - Fale um pouco sobre sua história e de sua trajetória na 
luta pela saúde do trabalhador. Como tudo começou?

Beto - Eu nasci em 1957 na região de Ramos, no Morro do 
Alemão, Rio de Janeiro, tenho 59 anos e a minha vida sindical começou 
quanto eu tinha entre 14 e 15 anos de idade. Eu já fui preso político, já 
fui preso pela polícia federal durante seis meses no período do governo 
do Presidente João Baptista Figueiredo. No ano de 1979 eu fui para 
São Paulo trabalhar como metalúrgico e lá comecei a me envolver com 
o movimento sindical junto ao PCdoB [Partido Comunista do Brasil] e 
minha vida política teve o seu início ali. Eu fiquei em São Paulo durante 
a minha adolescência e aos 19 anos voltei para o Rio de Janeiro, mas 
desta vez para a região do Município de Caxias. Lá eu trabalhei na área 
da agricultura durante quatro anos. Trabalhei como lavrador plantador de 
mandioca e de cana-de-açúcar, assim como fazia meu pai. Depois desse 
período eu voltei para São Paulo novamente e segui trabalhando como 
metalúrgico. Eu já fui prensista, ajustador mecânico e ferramenteiro, 
tudo isso durante seis anos. Trabalhei na área da construção civil e me 
desenvolvi por lá também, comecei de baixo e cheguei ao cargo de 
mestre geral. No dia 5 de dezembro de 1999, sofri um acidente de carro 
em uma viagem de São Paulo para Guaratinguetá-SP. O acidente resultou 
em longos seis anos de recuperação. Já recuperado, voltei para o Rio de 
Janeiro por motivos pessoais, mas comecei meu envolvimento com os 
movimentos sociais da região do Bairro Amapá, em Duque de Caxias-RJ, 
e com o movimento sindical dos trabalhadores rurais da região.

FIS - Fale-nos um pouco da sua atuação atualmente.
Beto - Sou aposentado por invalidez, causada por um acidente de 

trabalho, e atualmente sou coordenador do NUDEC [Núcleo Comunitário 
de Defesa Civil de Duque de Caxias] e vice-presidente do STTR [Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais]. Além disso, participo de um 
fórum da parceria entre as FETAGS [Federações de Trabalhadores na 
Agricultura] e a CONTAG [Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura], que são instituições de alcance nacional que atuam na 
luta dos trabalhadores rurais. Esse fórum objetiva um estudo político da 
sociedade e debate a agricultura familiar de forma ampla. Por exemplo, nós 

Beto do Amapá

do sindicato falamos sobre agricultura familiar, compartilhamos as técnicas 
de plantio e de colheita, instruímos e preparamos a população rural para 
as configurações da sociedade para que essas pessoas entendam como 
conseguir um financiamento agrícola, como conversar com as instituições e 
entenderem como as coisas funcionam. Também focamos nas necessidades 
dos assentamentos, fazemos visitas e promovemos debates.

Em resumo, preparamos o povo agrícola para a sociedade. O 
fórum geralmente acontece em Araruama-RJ, mas a gente também visita 
outras cidades. O evento já é antigo, atualmente ele acontece de três 
em três meses, mas ele existe desde 1963 em toda a região sudeste do 
Brasil. Atualmente só atuo na área social, que é o que gosto de fazer. Sou 
conselheiro municipal de saúde, faço parte do conselho gestor do Hospital 
Estadual Adão Pereira Nunes, atuo como voluntário na defesa civil e 
faço parte da Associação de Moradores do Bairro Amapá em Duque de 
Caxias-RJ, onde atuo como diretor de divulgação. Nós fazemos de tudo lá 
na Associação: casamentos, corremos atrás de medicamentos, consultas, 
auxílio no trâmite de realização de cirurgias, ou seja, fazemos de tudo 
pra facilitar a vida da população. É muito trabalho, mas na verdade está 
tudo interligado. Os membros da Associação também atuam no sindicato 
e vice-versa. Além desses projetos, o sindicato vem desenvolvendo 
propostas para ajudar a vida das pessoas que trabalham com agricultura. 
Uma das propostas é a criação de uma linha de crédito para as mulheres 
trabalhadoras rurais, para que elas possam comprar uma geladeira, uma 
televisão, ou seja, aumentar o conforto de suas rotinas. Outro exemplo é a 
proposta de criação de uma carteirinha do SUS para trabalhadores rurais, 
para que suas especificidades sejam abarcadas com mais facilidade. O 
que nós do sindicato buscamos é a implementação de políticas públicas 
nos assentamentos e no meio rural. 

FIS - Quais foram as questões mais relevantes da área de 
saúde do trabalhador das quais você participou ou presenciou. 

Beto - A luta mais emblemática que eu venho participando 
e atuando está diretamente relacionada à acessibilidade das pessoas 
com deficiência física e às oportunidades de trabalho, bem como aos 
espaços de debate de questões relacionadas às políticas públicas. Por 
exemplo, eu observo que o Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-
Direito vem crescendo cada vez mais e atingindo um maior número 
de pessoas. Então, porque não pensar na proposta da promoção 
da maior acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva e de 
cadeirantes? Um intérprete de libras traria a possibilidade destas 
pessoas participarem do Fórum. 

FIS - Beto, deixe-nos uma mensagem.
Beto - Eu gostaria de primeiramente elogiar o Fórum. Participo 

das reuniões há cerca de um ano e venho aprendendo muita coisa até 
então. Agradeço muito ao Fórum por isso. Então eu só gostaria que o 
Fórum continuasse nesse ritmo, despertando o interesse de uma maior 
variedade de pessoas, proporcionando o aprendizado e a conexão entre os 
sindicalistas, bem como as suas lutas e as suas necessidades.
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Karl Polanyi, filósofo húngaro, escreveu, em 1944, que as sociedades de 
mercado, como são as da nossa época, são moinhos satânicos que trituram as relações 
sociais na economia de mercado. Pessoas viram farinha trituradas no moinho. Não é 
preciso ser um arguto observador para ver que é isso que acontece à nossa volta. As 
cenas cotidianas que nos chocam têm grandes empreendimentos econômicos e um 
florescente mercado global como pano de fundo. As crianças que sangram na guerra da 
Síria são necessárias para a indústria bélica e seus milhares de conglomerados fabris que 
lhes dão suporte. Os doentes que agonizam nas filas são fundamentais para a indústria 
farmacêutica e a dos planos de saúde. Os automóveis e pessoas destroçadas nas estradas, 
pelo excesso de velocidade, são o êxito do marketing da indústria automobilística. 
O câncer provocado pelos agrotóxicos é uma estratégia de longo prazo da indústria 
química que produz agrotóxicos e, adivinhem, remédio para câncer. Podemos fazer um 
exercício, olhando para os lados e observar o quanto o mercado lucra com a manutenção 
da desgraça humana. Se não há algo de errado nisso, onde haverá? E o acidente de 
trabalho, a doença do trabalho, a morte no trabalho porque continuam acontecendo 
sem dar trégua? Isso é uma questão de mercado? A resposta é óbvia. Na visão dos 
que lucram com a desgraça humana, promover a saúde dos trabalhadores significa 
diminuir a margem de lucro. Investir em melhores condições de trabalho, segundo a 
ótica satânica do  mercado,  é  desperdício  econômico. É  claro que isso não é assumido 

Acidente de Trabalho: um negócio muito lucrativo!!

por empresários, legisladores, juristas, governos, mas essa é a lógica que vigora. A 
indústria da desgraça no trabalho tem várias frentes. Por exemplo, para a indústria dos 
Equipamentos de Proteção Individual, a eliminação dos riscos é um risco para a sua 
sobrevivência. Por isso, é preciso que os riscos sejam mantidos. O mercado de EPI é 
altamente rentável. Para milhares de advogados trabalhistas, a indústria da insalubridade 
é sua principal fonte de renda. Tornar salubres os ambientes de trabalho é ameaçador 
para um importante setor do mercado advocatício trabalhista. A indústria do PCMSO 
[Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Norma Regulamentadora nº 7 
da CLT] é outro caso emblemático. As milhões de empresas, no Brasil, obrigadas a fazer 
o PCMSO, contratam médicos que, na esmagadora maioria das vezes, não exercem o 
seu papel de prevenir os danos à saúde. Seja por pressão das próprias empresas, seja 
por desinteresse dos médicos, seja por seu desconhecimento dos riscos nos processos 
de trabalho, o PCMSO é praticamente uma letra morta em matéria de promover a saúde 
no trabalho. O mesmo pode ser imputado ao PPRA [Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - Norma Regulamentadora nº 9 da CLT]. Neste caso mudam os beneficiários 
do mercado: engenheiros e técnicos de segurança, outra indústria altamente lucrativa! 
Podemos não ter, ainda, a força para mudar essa situação, mas entender o que está por 
trás e, quem sabe, refletir sobre nossas posições éticas, políticas e ideológicas sobre o 
problema da saúde do trabalhador já será um grande passo...

O Direito e a Política

Gostaria de pedir licença poética aos profissionais do direito, em particular 
a alguns advogados pelos quais alimento grande estima, seja pelo trabalho que 
desenvolvem, seja pela humanidade que lhes move. Estes a que me refiro teriam 
talvez muito mais propriedade para abordar o assunto pretendido.

Quando falamos de direito imediatamente remetemo-nos àquilo que é reto, 
justo. E aquilo que é entendido como justo, expressar-se-ia em Lei. A sociedade 
está em constante movimento, e os percalços da vida em sociedade podem levar-
nos a requerer determinado direito que porventura não venha a ser alcançado. Um 
exemplo comum nos noticiários refere-se à Política Pública da Saúde. De outra 
forma, o que dizer quando se tem direito, expresso em Lei, à educação e este direito 
não é alcançado? Continuaríamos falando do que é justo? Pense então numa disputa 
jurídica entre a família de um caminhoneiro da Baixada Fluminense e um milionário. 
Os primeiros receberam suporte jurídico de um defensor público, que, por mais 
competente e genial que seja, precisa dividir sua atenção com inúmeros outros casos 
em um universo de alta precarização do trabalho; o segundo, conta com uma junta de 
advogados especializados e alguns provavelmente com dedicação exclusiva ao caso. 
O leitor acredita que me referi a algo reto, justo?

Existem diferenças econômico/sociais e culturais fundamentais que colocam 
os sujeitos, iguais perante a Lei, em patamar de desigualdade. Quantos trabalhadores e 
trabalhadoras foram privados das condições ideais para a realização de seu trabalho e, 
com isso, privados de uma vida saudável. Ou ainda quantos foram privados daquele 

Roberto Coelho do Carmo

curso que queriam fazer, daquele espetáculo que queriam assistir por falta de recursos 
materiais para isso. De outra forma, quantos trabalhadores foram privados de um direito 
como moradia por falta de recursos? Mesmo à assistência, que é um direito prestado 
àqueles que dela necessitam. Por vezes retiram dos sujeitos a cidadania, exigindo que 
seu público seja subjugado como incapaz de operar socialmente.

Arrisco-me a dizer então que a Lei é o direito em estado estático. Se a Lei 
é o direito em estado estático, a política exercida de forma democrática é o direito 
em movimento, acompanhando o movimento da sociedade. Apenas o direito em 
movimento poderia então ser justo, pois seria capaz de invocar as diferenças dos 
sujeitos sociais. Quando falo aqui de política, não me refiro à escolha e militância 
que ganha vida de eleição em eleição. Também não me refiro àquele que arbitra. 
A disputa política, a defesa dos interesses da classe trabalhadora é uma atividade 
legítima e necessária. Neste tempo em que vivemos – onde presidente assume 
alheio à vontade popular expressa pelo voto e trabalhador sem teto é preso por 
prestar solidariedade – a reconquista da democracia é essencial e nós trabalhadores 
precisamos nos revigorar em unidade de classe para a dura jornada que se coloca.

O que é justo então não se expressaria imediatamente na vida das pessoas, 
nem mesmo prestar-se-ia a interpretações individuais. É pela via da prática política 
que os interesses individuais se formam como interesses coletivos ou mesmo 
em interesses de classe e as diferenças econômicas ganham evidência deixando 
moralmente desconcertado aquele cujo poder econômico o diferenciaria.

Artigo
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Tia Santa: a Grande Dama de Copacabana 
 Severina Isabel dos Santos nasceu em Igarassu (Pernambuco) e veio para 

o Rio de Janeiro aos 17 anos, para se tornar TIA SANTA - a grande dama de 
Copacabana. Há 39 anos na praia, TIA SANTA ajudou a criar, como ela gosta de 
falar, duas gerações de meninos e meninas que hoje são homens e mulheres bem 
sucedidos, espalhados pelo mundo que, volta e meia, vêm à praia para beijá-la. 
Quando já trabalhava na praia, havia 4 anos, trouxe seu companheiro, Juvino, que 
era pedreiro, para ajudá-la e estão juntos até hoje, em Copacabana.    

Era muito difícil a vida na praia daqueles tempos dos anos ‘70. TIA SANTA 
dormia na praia para tomar conta do isopor e das mercadorias. Só ia para casa de 
15 em 15 dias. A polícia até ajudava, mas os ‘rapas’ (fiscalização da prefeitura) 
vinham e levavam tudo, sempre de forma violenta, inclusive de madrugada, quando 
TIA SANTA dormia. Eles ficavam cavucando a areia para encontrar as mercadorias 
enterradas e levavam. Uma vez levaram o tênis que ela tinha dado de presente ao seu 
sobrinho Jorge de 5 anos. O menino, que ela considera ‘filho de coração’, chorou 
muito e TIA SANTA transformou sua indignação em luta. A ajuda de clientes, muitos 
deles ilustres, também estimulava TIA SANTA a continuar lutando. Certa vez, o rapa 
da Prefeitura levou tudo e ela falou: “Eu sou guerreira. Vocês roubaram uma cidadã!” 
Havia um suíço na sua barraca que ficou consternado com aquela situação e na 
mesma hora lhe deu uma nota de 100 dólares. Ela não queria aceitar mas ele insistiu 
e ela foi imediatamente comprar tudo de novo. TIA SANTA, sempre emocionada 
em seu depoimento, é muito grata às pessoas que lhe ajudaram. Ela lembra que o 
governador Leonel Brizola era um que defendia o direito dos praieiros ambulantes. 
Lembra também de Rodrigo Maia, quando era Secretário da Prefeitura de Luiz Paulo 
Conde, que defendeu os ambulantes numa reunião no SESC Copacabana, em 1996. 
Nessa reunião TIA SANTA chamou os ‘rapas’ de ladrões e defendeu o seu direito 
de trabalhar honestamente. Antes da praia, TIA SANTA foi empregada doméstica e 
cuidadora de crianças, filhos de “gente importante’.

Um dos grandes orgulhos de TIA SANTA é a confiança que os clientes 
têm nela, no cuidado com as crianças. Ela conta o que eles falavam para ela: “Os 
nossos filhos na nossa casa são nossos filhos, na praia os filhos são seus.” Mesmo 
depois de adultos, TIA SANTA diz que continua cuidando deles e os aconselhando: 
“Eu sei que conselho não se vende, mas sou um tipo de conselheira.” É muito árdua 
a vida de barraqueira na praia. A Prefeitura até hoje não dá o apoio necessário. 
Atualmente TIA SANTA e Juvino vão todos os dias para casa em Belfort Roxo. A 
mãe da TIA SANTA tem 95 anos e precisa de seus cuidados. Mas, para guardar o 
material da praia, barracas, cadeiras, utensílios e material de consumo eles pagam 
R$ 960,00, por mês, ao depósito que, na verdade, ainda não é reconhecido pela 
Prefeitura. Muitas vezes, os fiscais vão lá no depósito e levam tudo. E, sabe-se lá o 
que fazem com o material apreendido. Por causa da Prefeitura, os donos das lojas 
fechadas do bairro têm medo de ajudar os barraqueiros guardando seus materiais. É 
uma luta constante contra essa injustiça para todos os que trabalham honestamente, 
com garra, abnegação e responsabilidade. O trabalho na barraca nem é tão rentável, 
pois o casal não consegue pagar o INSS. E a marcação dos fiscais é implacável. 
Tantas vezes se emociona ao falar de quanto já sofreu humilhação, mas não desiste. 
Com um fiscal da Riotur, TIA SANTA teve que desabafar: “Eu não me vendo, não 
nasci p’ra isso.” A dama de Copacabana enquanto dava seu depoimento ficava 
de olho no atendimento aos clientes, dando instruções e tomando conta de seu 
negócio. “Meu olho é uma metralhadora giratória, até mesmo quando sou roubada. 
A palavra nordestina é que o que engorda o gado é o olho do dono.” A senhora 
miúda de olhinhos claros e apertados tem diabetes, bronquite, a visão começando 
a diminuir e há muitos anos teve câncer. Na época, quando desconfiou que estava 

doente, foi com uma recomendação ao Instituto de Câncer de Vila Isabel e lá foi 
destratada por uma assistente social. Já ia embora quando uma enfermeira, ao ver o 
ocorrido, orientou-a a ir no gabinete do diretor contar o que acontecera. O próprio 
diretor a atendeu, ela foi operada e ficou curada. Sempre com seu companheiro ao 
lado, TIA SANTA quer casar com Juvino este ano de 2017, em agosto, quando 
faz 70 anos. O casamento com Juvino será uma verdadeira festa na praia, apesar 
dela sempre dizer aos rapazes que trabalham na sua barraca: “A praia p’ra nós é 
só p’ra trabalhar, p’ra se divertir a praia é dos banhistas.” José Juvino Neto nasceu 
em Nova Floresta, na Paraíba, e veio para o Rio de Janeiro em 1969. O paraibano 
forte e caladão está sempre ao lado de sua companheira falante. Apesar das crises 
de gota que às vezes o obrigam a andar de muletas, Juvino é o comandante da 
distribuição das bebidas aos clientes.

Assim é a vida dessa dama praiana que dorme pouco mais de duas horas 
por dia e se emociona e emociona quem lhe ouve ao contar sua vida, sofrida, mas 
digna e de muita luta. Ela tem alguns desejos, além do casamento com Juvino em 
agosto. Um deles é que a Prefeitura trate os barraqueiros com respeito, que consiga 
um depósito oficial para guardar seus materiais e pare de invadir os depósitos 
particulares. Outro desejo é que ao morrer ela seja cremada e suas cinzas sejam 
jogadas na Praia de Copacabana. Afinal, como ela mesma diz: “Tenho um amor 
pela praia, por Copacabana e pelos meus clientes. É por isso que quero aqui minhas 
cinzas. Meu espírito vai permanecer aqui.”
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Tia Santa e sua equipe, na 
foto ao lado, Juvino faz uma 
caipivodka de limão no seu 
liquidificador a manivela, 
verdadeira raridade nestes 
tempos de modernidade líquida
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Maria Helena Barros de Oliveira

Ela trouxe da Paraíba o vigor extraordinário que o processo de inclusão da saúde 
do trabalhador no processo constituinte exigia. Naqueles primeiros anos da Nova 
República, a sua tenacidade nordestina foi imprescindível para reforçar a luta dos que 
acreditavam que a saúde no trabalho era um problema de saúde pública. Guerreira 
indomável, Maria Helena, mesmo hoje se dedicando mais ao campo das relações 
direito-saúde, tem o sangue da saúde do trabalhador nas veias. E é sangue muito rubro. 
Maria Helena atualmente é diretora do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e 
Diversidade Cultural (DIHS), da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 
na Fundação Oswaldo Cruz. Entre as linhas de pesquisa e ação do DIHS, insere-se 
a saúde do trabalhador, colocando a questão do trabalho no centro do debate dos 
direitos humanos. É com o apoio de Maria Helena e sua equipe que se desenvolvem no 
DIHS as atividades do Fórum Intersindical e do Curso de Formação de Sindicalistas. 
Nesta entrevista, Maria Helena nos conta um pouco de sua rica história...     
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FIS: Maria Helena, quando você sentiu que tinha nas veias o sangue 
da saúde do trabalhador?

Maria Helena: A minha história com a Saúde do Trabalhador é uma 
história de amor. Como toda história verdadeira de amor não acaba... se transforma 
em novos amores novos momentos, novas buscas e novos encontros. Esse amor 
remonta à década de 1980, quando eu ainda trabalhava no Hospital Psiquiátrico 
Juliano Moreira de João Pessoa, na Paraíba. Na verdade, ao trabalhar com a doença 
mental, fiquei bastante intrigada porque a questão do trabalho não aparecia nas 
histórias dos ditos pacientes. Comecei então a buscar o significado do trabalho, 
através de conversas com eles, e fui descobrindo que se tratavam de pessoas, em 
sua absoluta maioria, advindas da área rural, que, naquela época, eram expulsas de 
suas terras pela invasão da monocultura da cana de açúcar. A questão do trabalho 
ainda apresentava um outro aspecto, que era a chamada terapia ocupacional, 
prática que era tida como a indicada para o tratamento dos pacientes. Não era 
possível reduzir o trabalho das pessoas internadas, reproduzindo uma compreensão 
limitada de terapia ocupacional. Foi aí que resolvi desenvolver de fato a retomada 
do que, para eles, era trabalho e não somente ocupação. Desenvolvemos o cultivo 
de hortas e, também, salão de beleza masculina e feminina, inclusive para valorizar 
sua imagem aos olhos do mundo. 

Minha formação política dentro do Partido Comunista me ajudou muito 
nesta compreensão, como também a militância política que eu possuía por trabalhar 
junto às Ligas Camponesas. Destaco, nessa época, a parceria do companheiro 
Mourad Ibrahim Belaciano, então Diretor da Fundação de Saúde do Estado da 
Paraíba, viabilizando a construção desse espaço de trabalho dentro do hospital.

FIS: Destaque alguns momentos de sua trajetória na saúde do 
trabalhador que você considera relevantes.

Maria Helena: O primeiro momento, que é muito relevante nessa trajetória 
de amor com a área da Saúde do Trabalhador, foi quando participamos de uma 
pesquisa com os trabalhadores rurais plantadores da cana de açúcar e do abacaxi 
no município de Sapé, junto à Universidade Federal da Paraíba-UFPB, através do 
Grupo de Estudos de Saúde e Trabalho na Área Rural da Paraíba -  GESTAR. Tive 
o prazer de compartilhar essa fase riquíssima com grandes colegas que se tornaram 
amigos de vida como o Vicente de Paula Faleiros, Ana Rita Pederneiras, Glaucia 
Ieno, Ivan Targino, Emília de Rodat Fernandes Moreira, Tereza Mitsunaga, Ivo Brito 

e tantos outros. Esse trabalho de pesquisa possibilitou nos engajarmos no movimento 
da Reforma Sanitária, que estava se desenvolvendo em todo o Brasil, através das 
Conferências Estaduais de Saúde. Tive o prazer  de  coordenar  a  1ª Conferência

Estadual de Saúde do Estado da Paraíba, que fazia parte do processo da 
Reforma Sanitária, e que culminou, em março de 1986, na 8ª Conferência Nacional 
de Saúde, a conferência que mudou os rumos da saúde no Brasil. Em 1985 saí de 
João Pessoa, acompanhada da luz da minha vida, meu único e eterno sentido da 
vida Giulliano de Oliveira Suassuna, meu filho, que me acompanha em minha luta 
onde quer que esteja … e passei a morar no Rio de Janeiro. Destaco nessa fase um 
segundo momento muito importante e relevante, ao participar de todo o processo de 
debates e reflexões sobre a Saúde do Trabalhador no Brasil, através da 1ª Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador. Esse foi um processo muito rico em que tivemos 
a possibilidade de criar um ambiente propício à discussão dos problemas de saúde 
do trabalhador de forma organizada através dos sindicatos, representados pelas 
CUT [Central Única dos Trabalhadores]; CGT [Central Geral dos Trabalhadores]; 
CONTAG [Confederação dos Trabalhadores na Agricultura]; e pelos sindicatos que 
se auto definiam independentes, por não estarem filiados a nenhuma central. Foi muito 
forte toda a discussão da saúde levada pela Reforma Sanitária, em especial por um 
amplo grupo de técnicos e sindicalistas que atuavam na saúde do trabalhador. Destaco 
alguns nomes, embora seja impossível falar de todos, porque estavam distribuídos 
pelo Brasil.  Cito por exemplo, a Anamaria Testa Tambellini, Luiz Augusto Cassanha 
Galvão, Jorge Huet Machado, Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, Elizabeth Dias, Lia 
Giraldo, Raquel Rigotto, Carlos Aparício Clemente, Francisco Drumond, Antonio 
José Rebouças... e que os tantos outros distribuídos pelo Brasil sintam-se lembrados. 
Os momentos que antecederam a Assembleia Nacional Constituinte possibilitaram 
que criássemos um projeto para a área da Saúde do Trabalhador, que culminou, 
pela primeira vez na história da saúde no Brasil, com a elevação dessa questão ao 
patamar constitucional. Com muita luta, com perdas e avanços conseguimos que a 
Constituição Federal/88 colocasse como uma das competências do Sistema Único 
de Saúde, em seu artigo 200, Inciso II “executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador”. Fechávamos assim mais um 
ciclo e seguiríamos construindo a área em todo o Brasil. Podemos identificar esse 
tempo como um terceiro momento em que predomina a tentativa da consolidação 
da área - anos 90 -, onde se travou também uma grande luta que se expressou na Lei 
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8080/90, que estabeleceu maiores detalhes para a atuação do SUS no que diz respeito 
à saúde do trabalhador.

Os movimentos dos trabalhadores e técnicos nos estados eram fortes 
e organizados. Nessa década tivemos um grande trabalho junto aos Poderes 
Legislativos Estaduais, com a aprovação de várias leis, como no caso do Estado do 
Rio de Janeiro, com a proibição do jateamento de areia (Lei Estadual/RJ nº 1979/92) 
e com a substituição progressiva do asbesto (Lei Estadual/RJ nº 3579/2001), entre 
outras. A história da proibição do jateamento de areia no estado do Rio de Janeiro 
é literalmente de fato uma história de amor e sangue. Para se conseguir chegar ao 
momento último da publicação da lei, muitas coisas aconteceram antes disso. Entre 
várias lutas implementadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Niteróí, para provar 
que o jateamento de areia nos cascos dos navios provocava uma pneumoconiose 
chamada silicose, os metalúrgicos trocaram a doação de sangue para o Hospital 
Antônio Pedro, por exames diagnósticos dos trabalhadores que se encontravam 
doentes.  Esses foram momentos fundamentais e essenciais em minha história 
pessoal. Foi no ano de 1992, que encontrei o grande amor de minha vida, o então 
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos Amaury Rinaldi Paciello, que fortaleceu 
de forma definitiva e radical o meu amor pela saúde do trabalhador, seguindo 
até hoje, passados 25 anos, como meu companheiro de lutas e de vida. Em 1996 
defendo a tese de doutorado “Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores no 
Brasil (1980-1993): uma Análise a partir do Direito e da Legislação Específica”, 
na ENSP/Fiocruz, em que faço uma reflexão sobre a política nacional de saúde do 
trabalhador, traduzindo a legislação que existia para a área, como expressão da 
política. Além da consolidação da área, através da legislação, tínhamos também 
uma construção e implementação da política nacional de saúde do trabalhador, a 
nível do Ministério da Saúde (MS), e em várias Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde.  É nesse momento que surge a Área Técnica de Saúde do Trabalhador 
no MS, coordenada por René Mendes. Pela primeira vez temos um documento que 
expressa a Política Nacional de Saúde dos Trabalhadores - PNST.

Seguem os desdobramentos dessa política com a implementação da Renast 
[Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores], instituída pela 
Portaria MS 1679,  em setembro de 2002. A Renast foi a ferramenta estratégica para 
a disseminação das práticas em saúde do trabalhador no SUS, através dos Centros 
de Referência em Saúde do Trabalhador. Posso dizer que 2003 demarca um outro 
tempo nessa minha história de amor com a saúde do trabalhador. Nesse ano fui eleita 
para coordenar o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 
– CESTEH/ENSP, juntamente com três grandes companheiras e amigas: Maria 
Cristina Guilam, Vanda D’Acri e Márcia Agostini, trazendo o forte compromisso de 
uma gestão em que a questão da mulher tivesse especial destaque. Foram dois anos 
de muita mobilização, trabalho árduo e também de conquistas. A política de gestão 
que adotamos para o CESTEH foi a do seu fortalecimento, com muita voz e escuta 
de todos os trabalhadores, servidores, terceirizados e bolsistas, que se expressou 
numa forma democrática de gerir o departamento. Nesse período do mandato (2003 a 
2005) concluímos e inauguramos o novo prédio do CESTEH, que tem o significativo 
nome de 1o de maio, em homenagem a nós trabalhadores. Homenageamos alguns 
trabalhadores, dando nome a salas de aula do departamento e é preciso registrar, 
também, o dia da inauguração do prédio, que teve um café da manhã para convidados 
especiais: os trabalhadores que construíram o prédio. Alusão e homenagem aos 
trabalhadores que edificam as cidades e depois sequer podem entram nos prédios 
que eles construíram. Os quadros que ornamentam os corredores do prédio são fotos 
de diversos trabalhadores no processo de construção do prédio, registrados pelos 
colegas Jorge Sandins e Mariza Almeida. O curso de Especialização à Distância 

de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, produto de um trabalho coletivo que 
envolveu vários profissionais da área como Drummond, Beth Dias, Jorge Machado, 
Cristina Guilam, Fadel, Lili, entre outros, foi um dos grandes projetos realizados, 
possibilitando a formação de muitos técnicos em todo o país. 

FIS: Que papel a academia/universidade deve ter no campo da ST?
Maria Helena: O papel de se colocar como mais uma possibilidade de 

conhecimento a serviço de uma condição digna de vida e trabalho. O compromisso 
que a academia deve ter de escolher, juntamente com os trabalhadores organizados, 
questões para aprofundar análises, visando complementar as possibilidades de resolver 
problemas que afetam diretamente a saúde dos trabalhadores. Não tem sentido o saber 
científico produzido que não sirva para mudar para melhor a vida dos trabalhadores.

FIS: Em que momento você observou que a relação direito e saúde 
tem a ver com a saúde do trabalhador?

Maria Helena: Desde os primeiros momentos que comecei a lidar com 
a questão da saúde do trabalhador fomos aos poucos identificando o quanto era 
fundamental essa relação e que, na verdade, toda a concepção da área se sustentava 
na legislação. Compreensão essa que nos levou a escolher como tema da tese de 
doutorado fazer essa tradução da legislação que se tinha para a política que se 
praticava. Essa observação foi tão forte que nos direcionou a fazer a graduação em 
Ciências Jurídicas, concomitantemente com o doutorado, num esforço plenamente 
compensado com a conclusão de ambos em 1996. Essa trajetória nos levou a 
um outro tempo e uma outra construção coletiva que hoje é meu desafio, amor e 
prazer – Direitos Humanos e Saúde - DIHS, que tem seu nascedouro na saúde do 
trabalhador. Isso é conversa para um outro papo, pois essa construção demarca, 
neste momento, 20 anos de movimento.

FIS: Como você vê o Fórum Intersindical e o Curso de Formação 
Intersindical Saúde-Trabalho-Direito?

Maria Helena: São espaços muito importantes no processo de conquista 
de cidadania na área da ST. O acesso à informação, a possibilidade de trocas entre 
os representantes dos trabalhadores, recoloca a possibilidade de uma construção 
crítica, ao mesmo tempo solidária, pois que se identifica nesse espaço a franca 
efetivação da fraternidade. Acredito que o curso ao discutir saúde-trabalho-direito 
está explicitando uma relação intimamente imbricada em redes de ideias, por 
vezes conscientes, outras vezes completamente camufladas em ideologias que nos 
roubam a capacidade de enxergar os pontos de intersecção que ligam esses três 
conceitos fundamentais, depurados e decantados no viver cotidiano. 

FIS: Sua opinião sobre a ST no Brasil, desde sua inserção na CF/88 
até hoje.

Maria Helena: É um campo de lutas, vitórias, decepções e reconstruções. 
É um campo em que o confronto capital e trabalho se dá diretamente e que, 
estrategicamente, não se supera se os trabalhadores organizados, através 
de sindicatos, associações, centrais, confederações e qualquer outra forma 
representativa de trabalhadores, não estiverem à frente escrevendo sua história. É 
uma luta cruel no Brasil, em que os donos do processo produtivo não têm o menor 
olhar humano para o trabalhador, sendo este pura e simples mercadoria que se 
paga e se estragar compra-se outra. Na concepção dominante do capital, não chega 
nem a ser uma mercadoria de valor, como algumas são, que merecem cuidados e 
segurança. A mercadoria homem-trabalhador para o capital é vista a partir de um 
olhar desumano, mercantilista e descartável. Acho que avançamos muito pouco 
na área da ST e que, a despeito da CF/88 ter elevado ao patamar constitucional 
essa área, confirma-se que uma lei ela por si só nada faz, a não ser que ela seja 
apropriada pela cidadania e faça-se vida, que poderá transformar vidas.
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Artigo

8 de março: conquistas e desafios na luta diária das mulheres
Jasmin Melcher Echeverria

O Dia Internacional da Mulher é uma data que nos faz relembrar todo o 
esforço e luta diária de várias mulheres em prol de direitos e garantias iguais em relação 
aos homens. O dia 8 de março foi escolhido como símbolo dessa luta, principalmente 
operária, consagrando reivindicações por melhores condições de trabalho e de vida.

A desigualdade de direitos entre homens e mulheres é reproduzida em 
várias áreas da vida. E no trabalho não seria diferente. Segundo Kergoat (2009), 
existe uma divisão sexual do trabalho em diversas sociedades, que separa o 
que seria trabalho feminino e masculino, onde o trabalho masculino teria maior 
valor social que o feminino. Essa divisão pode ocorrer devido a legitimação de 
uma dominação masculina, que acaba dividindo homens e mulheres em grupos 
hierárquicos, oferecendo privilégios e vantagens aos homens à custa das mulheres; 
o que é desvantagem para o feminino, é vantagem para o masculino. É uma 
construção social que visa a manter um paradigma da diferença e da dominação 
masculina, atribuindo papéis distintos para homens e mulheres.

Com o passar do tempo, principalmente durante a segunda metade do 

perfil sindicAl

“É preciso cuidar de quem cuida”
Aida Gonçalves Vianna da Silva 

Aida, embora tenha chegado recentemente, mostra a desenvoltura 
de uma das categorias profissionais que mais sobressaem na presença e na 
combatividade dos debates realizados no Fórum Intersindical: a/o assistente 
social. Muitos estranham que a categoria dos médicos se faça tão ausente dos 
debates que tratam da defesa do SUS e da saúde do trabalhador. A hegemonia 
médica no campo da saúde, infelizmente, confunde-se à hegemonia do poder 
econômico nas relações Estado-Sociedade. Ainda bem que outras categorias 
profissionais que atuam na saúde pública, como é o caso das/dos assistentes 
sociais, entre tantas outras, empunham mais frequentemente a bandeira da 
saúde e, não, a da medicina curativa e lucrativa. Vamos ouvir a Aida, por 
suas próprias palavras

Nasci em 15 de abril de 1964, ano em que houve o golpe militar. 
Durante toda a minha infância, morei em bairros do subúrbio carioca com 
a minha família, que é de origem humilde. Meu primeiro contato sindical 
foi por meio do Sindicato dos Comerciários do Estado do Rio Janeiro, 
no qual participei como filiada no período de 15 anos. Isso por conta 
de ter trabalhado por 17 anos na empresa C&A. Aos 40 anos, optei por 
retornar aos estudos. Assim, iniciei a graduação de Serviço Social. Após a 
conclusão do curso, trabalhei no Instituto Consuelo Pinheiro. Em seguida, 
no Centro Especializado de Atendimento à Criança. Seu perfil se concentra 
no atendimento de crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Por 
isso, minha práxis é, essencialmente, na Política de Assistência “Proteção 
Básica”. Em 2013, participei da IX Conferência Nacional de Assistência 
Social, na qualidade de Delegado, de 16 a 19 de dezembro, em Brasília, que 

tinha como tema: “A Gestão e o Financiamento na efetivação do  SUAS.” 
O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Cheguei à luta sindical 
em janeiro de 2015, me filiando e participando das atividades do sindicato. 
No ano seguinte, integrei a chapa da diretoria que foi eleita para a gestão 
2016\2019. No caso específico dos Assistentes Sociais, percebo que a luta 
mais emblemática na defesa da saúde do trabalhador é combater problemas 
psíquicos e emocionais, que podem aparecer em virtude das questões 
multifacetadas das demandas sociais com que convivemos. Eu quero dizer 
que eu e muitos companheiros de profissão necessitamos de cuidados. É a 
famosa frase: “É preciso cuidar de quem cuida”. Conheci o Fórum através 
do convite realizado pelo Fadel, por ocasião da participação na audiência 
pública da Câmara dos Vereadores, em 2016, momento em que o SASERJ, 
representado pela diretoria, debateu as condições de trabalho dos assistentes 
sociais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu e a diretora Conceição Luz 
iniciamos no Fórum, em setembro de 2016, momento em que encontramos 
a filiada Daphne Braga como participante. Houve desdobramento com a  
criação do GT - Grupo de Trabalho de Saúde do Trabalhador no Sindicato 
dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar a 
disponibilidade dos membros da coordenação em nos auxiliar quando este 
GT se reúne convidando os Assistentes Sociais para a participação. Também 
participo do GT de Assédio Moral. Considero que o Fórum é o ambiente de 
interação em que os sindicatos, a Academia e os trabalhadores, de forma 
geral, realizam reflexões referentes à saúde do trabalhador. É o momento de 
compartilharmos informações.

século XX, houve uma maior inclusão das mulheres no mercado formal e informal 
de trabalho. É evidente que o sistema capitalista existente muito auxiliou nessa 
entrada das mulheres no mercado, pois sempre teve o desejo de absorver força de 
trabalho, não importava se era homem, mulher ou criança. Com a globalização, 
onde se tem a reorganização internacional do capital, que traz a flexibilização 
do trabalho e a precarização do emprego, com novas formas de contratação e 
desregulamentação, que surgiram principalmente durante a década de 1970, a 
vulnerabilidade e exploração do trabalho feminino aumentaram, onde muitas 
ocupações de trabalhadores homens melhor remunerados e dificilmente sujeitos à 
demissão foram sendo substituídos pelo trabalho feminino mal pago. 

Atualmente vemos mulheres com salários inferiores em relação aos 
homens, realizando muitas vezes as mesmas funções, sem falar na dupla jornada 
de trabalho, que sobrecarrega no papel da mulher o trabalho doméstico e o 
profissional. Esses fatores podem causar o adoecimento dessa mulher trabalhadora, 
que em muitas famílias é a sua renda que mantém o sustento.
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Entretanto, as mulheres não ficaram caladas ao longo desse processo. As 
lutas feministas são um exemplo disso. Elas têm um papel fundamental na tentativa 
de mudança da situação da mulher na sociedade brasileira.

Várias organizações e movimentos feministas eclodiram pelo mundo 
no século XX, e no Brasil não foi diferente. A luta por igualdade de direitos e 
maior visibilidade da condição feminina colocou também em discussão a questão 
do trabalho. Em algumas fábricas, operárias começaram a realizar greves e 
manifestações para reivindicar melhores condições de trabalho, como a redução da 
jornada. Por conta das lutas que movimentos feministas realizaram para alcançar 
suas metas, os debates sobre os direitos da mulher aumentaram gradativamente 
durante esse século. Várias ações e políticas públicas em torno do gênero feminino 
começaram a ser redefinidas em torno dos temas nos quais a mulher encontra-
se presente. Essas questões começam a ser colocadas já na própria Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que estimula e promove o respeito aos 
direitos humanos, sem distinção de classe, raça, etnia, religião, sexo ou língua.

A situação das mulheres é ainda um cenário tempestuoso, repleto de lutas 
e desafios diante de uma dominação masculina ainda presente, refletindo inclusive 
no mundo do trabalho. Entretanto, grandes vitórias já foram conquistadas nesse 
processo, com mulheres guerreiras que se sacrificaram e não abaixaram a cabeça 
diante do sistema vigente. É um caminho árduo, mas preciso. E o dia 8 de março 
sempre vem para lembrarmos que esses sacrifícios não foram em vão. Precisamos 
sempre avançar em prol do respeito e igualdade de direitos. Que sigamos em frente!

tributo

Num momento de desesperança para alguns e 
renovação de esperanças para outros, face à crise de valores 
éticos e políticos que deixam a desumanidade das relações 
sociais à mostra, é sempre bom lembrar das pessoas de luta. 
É o caso de Diana Antonaz. A Edna do Fórum Intersindical, 
representante do setor de telecomunicações, demandou ao Boletim, 
nessa boa hora, um tributo à Diana Antonaz, que alguns dos mais veteranos 
do Fórum tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar junto. Utilizamos um texto de seu 
amigo e professor José Sérgio Leite Lopes para ilustrar um pouquinho do que foi essa 
brava mulher, morta em 2012, em plena luta pela dignidade no trabalho. 

Diana Antonaz foi mestre e doutora em Antropologia Social. Era 
professora da Universidade Federal do Pará, embora tenha vivido muitos anos 
no Rio de Janeiro. Coautora do livro “A Ambientalização dos Conflitos Sociais; 
Participação e Controle Público da Poluição Industrial”, antes de ser antropóloga 
foi engenheira com especialização em segurança do trabalho. Fundou, com Ricardo 
Garcia Duarte e outros companheiros, a sucursal do DIESAT/RJ [Departamento 
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho)], 
onde atuou como assessora. Sua dissertação de mestrado “Na Escola dos Grandes 
Projetos; a formação do trabalhador industrial na Amazônia” (1995) versou 
sobre a construção e a operação da fábrica de alumínio ALBRÁS, em Barcarena, 
Pará. Diana possuía os atributos para penetrar no mundo fechado das fábricas 
e nele exercer seu olhar sagaz e profundamente crítico em defesa da saúde dos 
trabalhadores, em sua amplitude social.

No doutorado, Diana estudou o processo de transformação a que foram 
submetidas as telefonistas da TELERJ no período imediatamente anterior à sua 

privatização. Na tese “A Dor e o Sentido da Vida; um 
estudo de caso: a nova doença das telefonistas do Rio de 

Janeiro (1980/1990)”, em 2001, ela estudou a epidemia 
de LER (lesões por esforços repetitivos) que acometeu as 

telefonistas durante o período em que a pressão da hierarquia 
da empresa se avolumou drasticamente para preparar a privatização 

e as mudanças tecnológicas e organizacionais que estavam em curso. 
Baseada em seu trabalho de assessora do sindicato dos telefônicos na área de saúde 
do trabalhador, sua pesquisa foi um combustível teórico e político para a árdua luta 
das telefonistas.

Estudou e acompanhou a luta da leucopenia dos operários da Companhia 
Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. Atingidos pelo benzenismo, provocado 
pelo processo industrial na coqueria da siderúrgica, os trabalhadores viveram anos 
de horror para comprovar sua doença junto à empresa e à Previdência Social, do 
final da década de 1980 aos primeiros anos da década de 1990. 

Participou de várias pesquisas que trazem à tona a relação estreita entre 
saúde do trabalhador e saúde ambiental, demonstrando que os conflitos sociais se 
estendem da fábrica para fora ou de fora para dentro. E que suas razões se assentam 
no modelo econômico, na hegemonia do capital sobre o trabalho e num Estado 
invariavelmente a serviço do capital contra a vida e o ambiente.  

Diana Antonaz foi militante ativa do Conselho Estadual de Saúde do 
Trabalhador do Rio de Janeiro e contribuiu não só para a sua implementação 
como com as suas câmaras técnicas, onde se fazia o planejamento para as ações 
de vigilância em saúde do trabalhador nos primeiros anos da década de 1990. Evoé 
Diana Antonaz!

Jovem Mãe – 1937
Yolanda Mohalyi, 
pintora húngaro-
brasileira, nascida 
em 1909 e morta 
em 1978. A senhora 
da cor.
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trAbAlhAdores Anônimos

Mulher Trabalhadora: o anonimato 
injusto ao longo da história

A violência é a face mais visível da injustiça contra a mulher. O 
anonimato é a face invisível e não menos cruel e injusta com a mulher 
trabalhadora. Se o trabalho é o eixo que constrói o mundo, a mulher é o 
eixo que constrói o mundo. Desconstruir o papel da mulher no mundo 
é desconstruir a história do mundo e o próprio mundo. Se, no Brasil, a 
cada dois minutos cinco mulheres são espancadas, a cada 11 minutos uma 
mulher é estuprada e a cada 90 minutos uma mulher é assassinada pela 
sua condição de ser mulher, no mundo a situação não é diferente. A saga 
da mulher trabalhadora, porque a mulher é duplamente trabalhadora desde 
que o mundo é mundo, é a saga da exploração, da violência, da crueldade 

e ... do anonimato. Oprimidas pelo patriarcado e pelo machismo expressos 
na religião, na ideologia e na política, os Estados e as diversas formas 
de governo, ao longo da história, e até hoje, têm na opressão da mulher 
sua face tenebrosa que indica que a civilização e a civilidade apenas 
engatinham na história do mundo. O mundo melhor que sonhamos dará 
seus primeiros passos quando mulheres e homens tomarem as rédeas de 
sua condução em condições de igualdade. Neste número do Boletim, o 
Fórum Intersindical se curva à mulher, em reverência, com a crença de 
que só com sua libertação do jugo da opressão, o mundo será o mundo 
que queremos. Na expressão artística de algumas mulheres que retratamos 
a seguir, fica a mensagem de que o mundo pode ser melhor com a sua 
emancipação.  

Alfonsina Storni, poeta argentina, nascida em 
1892 e morta em 1938. Tradução livre de um de 

seus poemas do livro Mundo de siete pozos, de 1934.
Palavras degoladas,

caídas de meus lábios sem nascer;
estranguladas virgens sem sol possível;

grávidas de desejos, inchadas...
Deformadoras da minha boca no impulso de falar 

mas cair no poço vazio...
Que tornam amargo o mel do céu de minha boca,

apertadas entre as suas palavras coroadas de flores.
Sangradas pelas suas palavras,

não nascidas, meialuas, peixes sem escamas,
pássaros sem asas, serpentes sem destino...

Meu coração, não perdoe!
Trecho de um poema de Benedita de Melo, poeta 

pernambucana, cega de nascença e professora.  
Nasceu em 1906 e morreu em 1991.

VERGONHA

- “Menina!” Disse alguém, no grande instante
em que era dividido em dois um ser...
E essa palavra, pelo mundo avante,

foi meu santo orgulho de viver...
Ser menina. Ser moça. Ser constante.

Ser caráter. Ser honra. Ser dever.
Por mais tropeços que encontrasse adiante

nunca me entristeci de ser mulher.

Florbela Espanca, poeta portuguesa, 
nascida em 1894 e morta em 1930.

O mundo quer-me mal porque ninguém
Tem asas como eu tenho! Porque Deus
Me fez nascer princesa entre plebeus
Numa torre de orgulho e de desdém.
Porque o meu Reino fica para além...
Porque trago no olhar os vastos céus
E os oiros e clarões são todos meus!

Porque eu sou Eu e porque Eu sou Alguém!

Garimpeiros – Tarsila 
do Amaral, 1938, 
pintora, desenhista e 
tradutora, nascida em 
Capivari, São Paulo, em 
1886 e morta em 1973.
Foi uma das pioneiras 
do  movimento 
modernista no Brasil 
e do movimento 
antropofágico nas artes 
plásticas brasileiras

A Coluna Partida – Frida Kahlo, 1944, 
pintora mexicana (1907-1954)

Noite dos Cristais – 1941
Charlotte Salomon - artista alemã, judia, 
nascida em 1917 e morta em 1943, aos 26 
anos, grávida de 5 meses, no campo de 
concentração de Auschwitz

Oficina de Trabalho – 1962
Djanira (da Motta e Silva), nascida em Avaré, São Paulo, em 
1914, e morta em 1979. Foi uma entre tantas artistas plásticas 
múltiplas que dignificam a arte feminina brasileira 

Trecho de Poesia Desabafo, de Clarice Lispector, poeta
ucraniano-brasileira, nascida em 1920 e morta em 1977.

Sou sempre eu mesma,
mas com certeza não serei a mesma para SEMPRE!

Gosto dos venenos mais lentos, das bebidas mais amargas, 
das drogas mais poderosas, das idéias mais insanas, 

dos pensamentos mais complexos, dos sentimentos mais fortes.
Tenho um apetite voraz e os delírios mais loucos.

Você pode até me empurrar de um penhasco que eu vou dizer:
- E daí? EU ADORO VOAR! 
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Saúde do Trabalhador e a Lei da Terceirização
Seguindo sua lógica inexorável, o capital se reinventa 

continuamente para acumular mais, explorar mais, desafiar mais os direitos 
trabalhistas e cada vez mais oprimir o trabalhador, fazendo-o refém de sua 
gana insaciável. Ou seja, na relação capital-trabalho, o capital se reinventa 
e o trabalho se desinventa. Assim é com a terceirização que a nova Lei 
13.429, de 31/03/2017, sacramenta. O fenômeno da terceirização ganhou 
corpo nas últimas quatro décadas no mundo globalizado. Originalmente, 
o termo inglês outsourcing - aquisição de suprimentos (fornecimento 
vindo de fora) - buscava uma estratégia de competitividade no mercado 
para aumentar a produtividade e a qualidade do produto final. Tinha 
embutido um conceito de parceria (partnership) com o próprio mercado e 
com os trabalhadores. Mas, a sanha acumulativa mostrou que a estratégia 
da terceirização se constituía em redução de custos de mão de obra 
e de encargos trabalhistas, propiciando ao capital um novo formato de 
acumulação de curto prazo, com uma tranquila desresponsabilização 
empresarial de caráter técnico, jurídico, operacional e ético. O vale-tudo 
da revolução industrial, quando ainda não havia direitos trabalhistas, 
voltava timidamente a povoar o sonho interrompido dos gananciosos. 
Embora isoladamente, a terceirização não seja o problema maior da 
precarização do trabalho, da exploração do trabalhador e única causa 
de perda da saúde, ela impõe uma competição predatória no mercado e, 
dentro das corporações, demissão de quadros qualificados, sobrecarga dos 
remanescentes e alta intensidade de ameaça de cortes de atividades. No 
que a terceirização é imbatível, e essa parece ser sua maior virtude para o 
capital, é triturar a capacidade de representação sindical dos trabalhadores 
na arena do conflito capital-trabalho. Com a pulverização dos sindicatos, 
pouco a pouco sua capacidade de luta vai sendo esvaziada, até chegar à 
míngua. Essa é a senha oculta. Há muitos anos já estamos observando 
esse fenômeno em vários setores (público, bancário, saúde, educação, 

telecomunicação, indústrias etc.) e, agora, a Lei da Terceirização 
oficializa a prática. Inclusive, a nova Lei regulamenta a “quarteirização” 
(terceirização da terceirização), com permissão de subcontratação de 
outras empresas pelas empresas terceirizadas, não só para atender

às suas próprias atividades, como também às atividades de sua 
contratação original como terceira. Os próximos passos já estão sendo 
dados. A chamada “pejotização” (transformar o prestador de serviço 
individual em pessoa jurídica, como sendo uma empresa) e o crescimento 
exponencial dos MEI - Microempreendedores Individuais (hoje, no 
Brasil, 5 milhões) - prenunciam um capitalismo sem luta de classe, sem 
conflito capital-trabalho, sem direitos trabalhistas. É possível afirmar que a 
perspectiva é de maior desemprego, em que a competitividade do mercado 
será transferida ao nível individual, com repercussões na vida social nem de 
perto dimensionadas. Nesse cenário, onde se situa a saúde do trabalhador? 
Se, com a regra trabalhista aplicada às empresas com maior capacidade 
de investimento, a situação já é caótica, com a pulverização em terceiras, 
quartas, quintas, “pejotistas” e MEIs, o Estado deverá se eximir de vez 
da saúde do trabalhador, reservando-se a recolher os mortos e receber os 
feridos do mundo do trabalho nos serviços de saúde. As consequências sobre 
a saúde do trabalhador se darão pelas seguintes situações: desproteção dos 
trabalhadores informalizados (desregulamentação); desmobilização dos 
trabalhadores organizados (ameaça de desemprego); desresponsabilização 
empresarial (transferência de riscos); e ausência de interlocução para 
garantir direitos (pulverização sindical). Com a nova Lei da Terceirização, 
vislumbra-se uma aceleração da contratação, a custos menores, de mão-de-
obra com baixa qualificação e escasso treinamento para operar processos 
de trabalho complexos, que envolvam riscos de acidentes industriais e 
ambientais ampliados. Tudo indica que não é só a saúde do trabalhador que 
está em risco, mas a população brasileira como um todo. 

perfil sindicAl

100 anos de luta
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio de Janeiro

A reunião ordinária do Fórum Intersindical, no dia 28 de abril, será 
realizada no Sindicato dos Metalúrgicos (Sindimetal/RJ). Além de ser o dia 
mundial da lembrança das vítimas por acidentes de trabalho – a única guerra 
de extermínio do planeta que nunca cessa – o Sindimetal completa 100 anos 
de vida. É sempre bom lembrar que o Fórum Intersindical foi consequência 
da amizade e de lutas travadas de pesquisadores da Fiocruz com os 
companheiros metalúrgicos, entre os quais o Jorginho. Provocado por este, o 
hoje Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, da 
Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, iniciou um 
Curso de Formação Intersindical que, posteriormente, deu origem ao Fórum 
Intersindical. Foram muitos os/as camaradas daquela primeira jornada de 

2012: Égeson, Raimunda 
Leone, Luizinho, Maurício 
Ramos, Jesus, João Miolo, 
Jonas, Willian, Gildásio, 
Jefferson, Alberto, Edson, 
Monteiro, Isa, Eunice, Zé 
Ivanildo, Roberto.... Hoje, 
o Fórum Intersindical inspira outros companheiros de luta pela saúde do 
trabalhador no Brasil. É uma vitória, também, do Sindicato dos Metalúrgicos/
RJ. Fica aqui registrada nossa homenagem a todos os aniversariantes. A 
seguir o texto que se encontra na página do Sindimetal/RJ.
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Tarcísio Márcio Magalhães Pinheiro 

Médico, formado em 1980 na UFMG [Universidade Federal de Minas 
Gerais]. É especialista em Medicina Preventiva e Social e em Medicina 
do Trabalho. Atualmente é professor titular do Departamento de Medicina 
Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Fez o doutorado 
em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas em 1996, sob a 
orientação do Professor René Mendes. Sua tese intitulada “A Vigilância em 
Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde: A Vigilância do Conflito e 
o Conflito da Vigilância” é uma das principais referências sobre vigilância no 
campo da saúde do trabalhador. Tarcísio também coordena o Serviço Especial 
de Saúde do Trabalhador do Hospital das Clínicas/UFMG e o Observatório 
de Saúde do Trabalhador de Belo Horizonte. A vasta experiência na atenção 
primária, vigilância em saúde do trabalhador, trabalho rural, agrotóxicos 
e saúde ambiental coloca Tarcísio na vanguarda da defesa da saúde do 
trabalhador no Brasil.

FIS: Tarcísio, fale-nos sobre sua entrada e trajetória na área 
de saúde do trabalhador (ST).

Tarcísio: Acredito que a mesma tenha muito a ver com as minhas 
próprias origens de classe social em Minas Gerais. Sou neto de funcionário 
público municipal e pequeno-médio produtor rural, filho de professor 
universitário e professora da rede pública de ensino do primeiro grau, e 
penso que meus caminhos e minha identidade foram sendo impregnados 
e construídos a partir da vivência e pela ótica do trabalhador. As dores e 
os prazeres do trabalho rural e do trabalho docente deixaram em mim 
marcas inesquecíveis e profundas desde a infância. Meu apreço especial 
pelo trabalho/ trabalhador rural certamente vem daqui. A minha entrada 
na medicina da UFMG, na década de 1970, sofreu grande influência 
de filmes da época que criticavam a abordagem do sofrimento mental 
e de seus tratamentos (p.ex. Um estranho no ninho, O diário de uma 
esquizofrênica). No final do curso médico participei como estagiário de 
uma pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Medicina Preventiva 
e Social chamada “Modo de Produção e Saúde” que me marcou muito e 
já enquanto estudante comecei a ter acesso a autores como Asa Cristina 
Laurell e Jaime Breilh. O trabalho na sua relação com a saúde começava 
a ganhar visibilidade, impactos, determinantes, posicionamentos, conflitos, 
injustiças, resistências e perspectivas. Transitei, pois, da psiquiatria para a 
medicina social. O passo seguinte foi o ingresso na Residência de Medicina 
Preventiva e Social do Hospital das Clínicas/UFMG, em 1980. Nossa turma 
de residência teve o privilégio de ter a coordenação visionária e militante do 
sanitarista e professor Francisco Eduardo Campos. Tivemos aulas e cursos 
com professores notáveis, dentre outros, posso citar Sergio Arouca, Maria 
Cecília Donângelo, Ricardo Bruno Gonçalves, Hésio Cordeiro, Joaquim 
Cardoso de Melo, Cristina Possas, Jairnilson Paim, Madel Terezinha Luz e 
Anamaria Tambellini. Que time eh? Neste grande campo da Saúde Coletiva 
foi ganhando centralidade para mim a área da Saúde do Trabalhador. Não 
tinha como não se apaixonar e engajar. Como pano de fundo, vivíamos um 
momento histórico singular com a   Reforma Sanitária Brasileira, a emersão 
dos novos movimentos sociais e sindicais, o CEBES [Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde], a ABRASCO [Associação Brasileira de Saúde Coletiva], 
a luta pela redemocratização do país e a esperança de dias melhores. Em 
1982 ingressei como professor no Departamento de Medicina Preventiva 
e Social da Faculdade de Medicina/UFMG, na disciplina Internato Rural. 
As questões relativas ao adoecimento e o trabalho faziam parte do nosso 
ensino e da nossa atuação sanitária. O direcionamento para a ST ganhou 
mais um aporte com minha inserção no corpo clínico do recém-criado 
Ambulatório de Doenças Profissionais (ADP) do HC/UFMG. Nesse ínterim 
terminei o mestrado, em 1986, cuja dissertação versou sobre a intoxicação 
por agrotóxicos em trabalhadores rurais. 

Ao conhecer mais a fundo o processo de trabalho rural, os seus 
determinantes e as consequências do uso de agrotóxicos para a saúde dos 
trabalhadores, da população e do ambiente firmei posição de forte apoio 
à agroecologia. Em 1987 houve uma mudança curricular importante na 
Faculdade de Medicina da UFMG (FM/UFMG) que me permitiu entrar 
definitivamente na área de ST: foi a efetivação de uma disciplina obrigatória 
sobre Saúde do Trabalhador, de 75 horas/aula, no 9º período. Então, neste 
momento passei a dedicar-me integralmente à ST dando aulas na graduação 
e atuando junto ao ADP.  Desde 1989 passei também a pesquisar o tema 
da Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) e, em 1996, concluí o 
doutorado na Unicamp com a tese “Vigilância em Saúde do Trabalhador 
no Sistema Único de Saúde (SUS): a vigilância do conflito e o conflito 
da vigilância”. Este trabalho buscou mapear as origens, as características, 
as primeiras práticas brasileiras e os conflitos da Visat. O pano de fundo 
era constituído pelas conflitivas relações capital-trabalho-saúde-doença. 
Deste trabalho ficaram algumas reflexões “lúdicas”: ST sem vigilância é 
quase ST, vigilância sem trabalhador é quase vigilância, e vigilância sem 
transformação social é quase vigilância. Então, desde o meu início na área 
da ST venho militando exclusivamente na academia, em suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Esta minha trajetória na ST contou sempre com 
a partilha generosa de saberes e tempos inestimáveis de alguns companheiros 
: Elizabeth Costa Dias (UFMG), Heleno Corrêa Filho (UNICAMP), 
Andréa Maria Silveira (UFMG), Jandira Maciel da Silva (UFMG), Marco 



93

Antônio Rego (UFBA), Fátima Sueli Neto Ribeiro (UERJ), Jorge Mesquita 
Huet Machado (Fiocruz), Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos (Fiocruz), 
Francisco Antônio de Castro Lacaz (UFSP), Raquel Maria Rigotto (UFCE), 
Wanderlei Antônio Pignati (UFMT), Mário Parreiras de Faria (SRT/MG) e 
René Mendes (UFMG). Nada teria sentido e nem seria possível sem o apoio, 
o suporte técnico e o conhecimento dos trabalhadores e sindicatos, e gostaria 
de fazer uma menção especial aos trabalhadores rurais e à figura batalhadora 
de Marta de Freitas (Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do 
Trabalhador de Minas Gerais).

FIS: De quais fatos relevantes você participou ao longo de sua 
trajetória na ST?

Tarcísio: É sempre bom lembrarmos que a ST no Brasil   nasceu   antes   
do   SUS, nos sindicatos de trabalhadores, em serviços públicos de saúde e 
nas academias. Todavia, parece-me que a criação do SUS e a incorporação e 
desenvolvimento da área de ST no SUS é um dos fatos mais importantes na 
história do Brasil e eu venho me esforçado para participar desta caminhada. 
Esta construção é diária, cheia de idas e voltas, extremamente trabalhosa 
e que, a despeito de todos os ataques e golpes que o SUS sofreu e vem 
sofrendo ao longo de sua história, vale a pena travar este “bom combate”.  
A estruturação da ST no setor saúde se constituiu numa grande conquista e 
inovação. Eu não consigo enxergar a ST sem o SUS e/ou o SUS sem a ST. 
Trata-se de um diferencial histórico, político, conceitual e metodológico. 
A universalidade, a equidade, a participação do trabalhador, o controle 
social, a integralidade, a interdisciplinaridade, a pluriintitucionalidade são 
premissas preciosas do ponto de vista dos trabalhadores. Entendo também 
que as práticas de vigilância (Visat) revolucionaram as perspectivas de 
acesso, de enfrentamento e de transformações de processos e ambientes de 
trabalho. A participação em conferências municipais, estaduais e nacionais 
de Saúde do Trabalhador tem também um significado especial na medida 
que amplia e democratiza o debate e a participação dos trabalhadores na 
construção de uma política pública para a área. Participei de relatorias, 
mesas e organização de texto de apoio de alguns destes eventos. Entretanto, 
sabemos também da enorme de distância que se tem entre a aprovação de 
propostas nas conferências e suas reais implementações: o desafio mais 
do que nunca se faz presente. Em 1996 participei da criação do GESTRU 
(Grupo de Estudos em Saúde e Trabalho), numa parceria da UFMG com 
a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG). O GESTRU 
executou diversos projetos interdisciplinares de investigação e de 
extensão, com a participação de estudantes de graduação e pós-graduação, 
profissionais de saúde, movimentos sociais/sindicais de trabalhadores rurais 
e órgãos públicos. Sempre mereceram destaque os estudos sobre os efeitos 
nocivos à saúde causados pelos agrotóxicos. Merecem destaque também os 
estudos sobre o trabalho de migrantes nos canaviais paulistas e mineiros. 
Não posso deixar de mencionar minha participação na Abrasco, junto ao 
Grupo de Trabalho (GT) de Saúde do Trabalhador. Já são muitos anos 
de militância que geraram encontros, seminários, congressos, simpósios, 
trabalhos, artigos sobre ST. Ainda como representante da Abrasco participei 
da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
(CISTT), no período de 2000 a 2004, em Brasília. Considero importantes 
também os trabalhos realizados junto ao Ministério da Saúde, com Fátima 
Sueli Neto Ribeiro e Jandira Maciel da Silva (e muitos outros colegas) sobre 
protocolos de Visat de processos e ambientes de trabalho. Foi um esforço 

de estudo e sistematização das práticas de Visat no Brasil visando construir 
instrumentos de registro das mesmas. A busca da vivência e do diálogo entre 
a ST e o Ambiente veio através do meu ingresso no Projeto Manuelzão/
UFMG, a partir dos anos 2000, e também com os companheiros do GT 
Saúde e Ambiente da Abrasco. A questão dos agrotóxicos coloca com 
clareza esta necessária relação e suas potencialidades. 

Uma outra experiência importante foi a habilitação do ADP/
UFMG enquanto Cerest Estadual/MG em 2005. Foi uma forma bem 
orgânica de ter a universidade vinculada à ST/SUS. Tratou-se de uma 
rica experiência de integração à Renast, que permitiu o desenvolvimento 
de ações assistenciais, de vigilância, de pesquisa, de extensão, de 
formação/capacitação e de política de saúde. Ao mesmo tempo, 
tínhamos a oportunidade de participar ativamente da realidade estadual 
e por contiguidade da nacional. Por fim, gostaria de dizer que estamos 
levando em frente o projeto do Observatório de Saúde do Trabalhador 
(OSAT) de Belo Horizonte desde 2013. A FM/UFMG e a SMS/BH são 
as entidades responsáveis pelo OSAT/BH. Participam das atividades do 
OSAT/BH algumas outras instituições: Fundacentro e Superintendência 
Regional do Trabalho/MG, Diretoria Estadual de Saúde do Trabalhador/
SES/MG, Universidade Federal de Viçosa, Psicologia do Trabalho/PUC/
MG, Santa Casa de Minas Gerais, Fórum Intersindical e Popular de Saúde 
do Trabalhador e a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora (CISTT/MG). O OSAT foi concebido como um 
observatório interinstitucional e público com os objetivos de subsidiar a 
tomada de decisões e ações no âmbito das instituições responsáveis pela 
Saúde do Trabalhador em Belo Horizonte, disponibilizar informações 
e análises de bases de dados, contribuir na formação dos profissionais 
da área, promover a participação e cooperação com movimentos sociais 
e sindicais. O OSAT reúne-se sistematicamente para discussões e 
planejamento de seus estudos, trabalhos e promoção de atividades de 
extensão. A criação e manutenção do site http://www.medicina.ufmg.br/
osat/ tem sido um importante instrumento para a divulgação da produção 
técnica e das atividades do OSAT/BH. Universidades, serviços de saúde, 
órgãos públicos, movimentos sociais e sindicais estão concebendo e 
executando o dia-a-dia do OSAT numa tentativa de gerar um observatório 
que venha a somar saberes técnico-científicos e operário-populares.  

Há um fato recente e gravíssimo na ST que não se deve esquecer. 
Em 05/11/2016 ocorreu o maior desastre do trabalho e ambiental de Minas 
Gerais e do Brasil: o rompimento da Barragem do Fundão da Mineradora 
Samarco/Vale/BHBilliton, em Mariana.  Penso que a ST no Brasil nunca 
mais deveria ser a mesma depois deste horror. Devastador: 14 trabalhadores 
da empresa (13 terceirizados) e 5 moradores do distrito de Bento Rodrigues 
perderam a vida naquele momento. Outros tantos milhares de trabalhadores 
e moradores de Mariana e dos territórios situados ao longo da Bacia do 
Rio Doce viram suas vidas serem atingidas, devastadas e aniquiladas. A 
destruição ambiental é incalculável, irreversível em algumas situações 
e sem uma reparação efetiva e justa. A lama que desceu rio abaixo até o 
Oceano Atlântico, por mais de 600 quilômetros, atingiu a tudo e a todos, 
inclusive a nós da ST de Minas Gerais e do Brasil. O relatório do Ministério 
do Trabalho apontou os determinantes históricos, econômicos e técnicos 
desta tragédia evitável e, portanto, não acidental - a típica “crônica de 
uma morte anunciada” -. Os setores policiais e jurídicos falam em crime. 



94

Não teria havido o enorme desastre ambiental se não tivesse ocorrido 
previamente o “acidente” do trabalho. Relação de causa e efeito inequívoca. 
Foram diversas idas ao local do rompimento da barragem, à comunidade 
de Bento Rodrigues, às reuniões com sindicatos, com o Ministério Público 
do Trabalho e com os serviços de saúde. Além disso houve o acolhimento 
no HC de alguns trabalhadores atingidos e a participação em simpósios, 
entrevistas, manifestações, caravanas, notas etc. A dor dos atingidos está 
longe de ter cessado.    

FIS: Tarcísio, qual sua área de atuação, hoje, na ST?
Tarcísio: Atualmente, enquanto professor da FM/ UFMG, estou 

vinculado a duas disciplinas no curso médico: Saúde do Trabalhador 
(7º período) e Internato de Saúde Coletiva (11ºperíodo). Faço parte do 
corpo clínico e da coordenação do Serviço Especializado em Saúde 
do Trabalhador (SEST) e da preceptoria da Residência Médica em 
Medicina do Trabalho/HC/ UFMG. Também sou professor e orientador 
no Programa de Pós-graduação em Promoção da Família e Prevenção 
da Violência da FM/UFMG. Continuo com as atividades no GESTRU/
UFMG, no OSAT, no Projeto Manuelzão e no GT-ST/Abrasco. Com 
muita satisfação participo da CISTT/MG e do Fórum Sindical e Popular 
de Saúde e Segurança do Trabalhador de Minas Gerais.

FIS: O que acha da relação da academia com os sindicatos na 
produção de conhecimentos em ST?

Tarcísio: Entendo que se trata de uma relação especial, histórica, 
política, teórica, metodológica e ao mesmo tempo necessária, fundamental 
e estratégica na perspectiva das classes trabalhadoras. A concepção, a 
produção e a apropriação do conhecimento e do saber operário “para si” 
são pilares históricos da ST internacional e brasileira. Chamar para si esta 
responsabilidade e seu protagonismo são marcas fundantes da ST. Por sua 
vez, atividades de ensino, de extensão e de pesquisa estão na natureza e 
nas origens das universidades e academias. Entendo também que desde os 
primórdios da ST, houve por parte desta, a busca para o estabelecimento de 
alianças programáticas e estratégicas com setores acadêmicos progressistas 
e identificados com as classes trabalhadoras. A história desta relação, no 
entanto, é marcada dialeticamente por proximidades e distanciamentos, 
alianças e rupturas, sendo permeada por conflitos e convergências de 
interesses e perspectivas. A existência de áreas de ST nas academias 
brasileiras tem facilitado este diálogo e a construção conjunta deste 
conhecimento. Trata-se de um processo transdisciplinar, inovador, em 
que se interagem os saberes populares e os saberes científicos gerando 
um outro tipo de saber, novo, qualitativamente diferente e valioso na sua 

capacidade avaliativa e de intervenção. É um pouco daquilo que Boaventura 
Santos formulou na sua “Ecologia do Saber”. Consigo identificar diversas 
academias trazendo contribuições para esta trajetória: UFBA, Unicamp, 
UFMG, UERJ, UFRJ, USP, UNESP, UFMT, UFCE, Fiocruz etc.

FIS: Tarcísio, como você vê a ST, hoje, no Brasil?
Tarcísio: O sentimento é de preocupação e apreensão, não só no 

Brasil, mas internacionalmente. Vivemos um momento complexo, acelerado, 
de incertezas, tenso e angustiante de profundas mudanças no mundo do 
trabalho, sobretudo para os trabalhadores. Este Boletim tem tratado e 
refletido sistematicamente este cenário. Apenas corroborando com diversas 
de suas matérias publicadas destaco algumas questões. Estas mudanças nos 
processos e na organização do trabalho tem gerado nos dizeres de Ricardo 
Antunes uma nova morfologia das classes trabalhadoras e do trabalho, e 
não o fim do trabalho ou o advento de uma sociedade pós-trabalho. Nunca o 
trabalho se apresentou tão central nas sociedades como hoje e tão “líquido” 
como nos instigantes escritos do saudoso sociólogo polonês Zygmunt 
Bauman. As inovações tecnológicas e os novos padrões de organização do 
trabalho não trouxeram bem-estar social universal, inclusão, solidariedade, 
justiça e o “utópico” tempo livre para o ócio. Ao contrário, deparamos 
com um cenário de extensão e intensificação das jornadas de trabalho, 
precarização das relações de trabalho, avanço da terceirização predatória, 
modalidades de trabalhos análogos ao escravo, num contexto de crise política 
dos estados, concentração do capital, ganância na privatização, desemprego 
estrutural, inseguridade social e crise ambiental. Parece um tsunami social.  
Este cenário é global, sistêmico, mas que traz particularidades regionais. No 
Brasil de hoje temos um quadro epidemiológico da ST bastante complexo, 
pouco visível e conhecido, com doenças/acidentes medievais, grotescos e 
inaceitáveis combinados com quadros sofisticados, variados e graves de 
sofrimentos e adoecimentos psíquicos relacionados ao trabalho. A despeito 
da reconhecida subnotificação, as estatísticas disponibilizadas assemelham-
se a dados de uma guerra [no trabalho]. Algo não vai bem. Por outro lado, 
temos um Estado em processo de desmonte de seus deveres constitucionais 
de propiciar saúde, trabalho, seguridade e ambiente saudável a seus 
cidadãos. Claro que nem tudo são trevas, mas esta visão reflete muito a 
conjuntura atual onde os reais avanços alcançados pela ST no Brasil se 
veem fortemente ameaçados por reformas impopulares, previdenciárias e 
trabalhistas, sem falar no ataque ao SUS. Paulo Freire dizia que “o mundo 
não é assim, está assim”, e isto é um alento. Não duvido da capacidade 
de resiliência das classes trabalhadoras de superarem suas fragmentações e 
num processo de fortalecimento superarem este cenário adverso. 

Tarsila do Amaral
Pescador (1925)
São Petersburgo - Rússia
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Artigo

Um panorama sobre o sofrimento e as ações de resistência 
de bancários do Rio de Janeiro 

Ana Paula da Silveira Cordeiro

O serviço bancário vem atravessando, ao longo do tempo, intensos 
processos de reestruturação e ressignificação de seus processos de trabalho 
e da relação com os trabalhadores. Tais mudanças podem ser consideradas 
como frutos das alterações dos padrões de acumulação capitalista, refletidos 
nos processos de gestão econômica e do trabalho, assim como da evolução 
tecnológica, que confere ao setor uma posição de vanguarda nos processos 
de automação, determinantes de sua configuração na contemporaneidade. 
Se, no passado, as agências bancárias requisitavam uma grande quantidade 
de trabalhadores para execução das tarefas necessárias aos serviços de 
intermediação financeira, atualmente percebemos espaços enxutos, dotados 
de amplos recursos tecnológicos e uma reduzida, porém altamente flexível, 
força de trabalho, que presta não somente os serviços de intermediação de 
pagamentos e recebimentos, mas que comercializa uma ampla gama de 
produtos financeiros. Destacam-se nesses produtos o crédito, seguros e 
investimentos, consolidando a figura do bancário vendedor que se relaciona 
e assessora seus clientes na forma como conduzem suas finanças. Além 
disso, os bancos contam na atualidade com uma ampla gama de canais de 
autoatendimento, com destaque para o internet banking (atendimento pelo 
computador) e o mobile banking (atendimento via smartphone), que no ano 
de 2015 representavam, juntos, 54% de participação nas transações 
bancárias realizadas no Brasil (Delloite, s/d). Com isto, os trabalhadores que 
ingressam neste setor se deparam com uma realidade que contrasta com o 
imaginário até então mantido em torno do trabalho bancário, considerado 
por muitos sofisticado, com poucos esforços e altos salários. Quando nos 
referimos aos bancos públicos, existe, ainda, o imaginário em torno do 
“funcionário público”, dotado de estabilidade e de recursos que lhes 
garantam uma ótima qualidade de vida. Foi o que pudemos constatar através 
de estudo qualitativo, de caráter exploratório, realizado com 10 trabalhadores 
de um banco estatal de alta representatividade na sociedade brasileira, 
lotados em agências do município do Rio de Janeiro, admitidos a partir do 
ano 2000 (Cordeiro, 2016). Estes trabalhadores, seduzidos pelo sonho da 
aprovação em concurso público que lhes garantiriam, assim, a estabilidade, 
a independência financeira e o status de uma carreira no serviço público, 
após sua aprovação, e passado o encantamento inicial, depararam-se com 
uma dura realidade que gerou impactos importantes na saúde, evidenciando 
processos de sofrimento, mas também revelando seus mecanismos de 
resistência ao adoecimento, perante os imperativos organizacionais. 
Utilizamos uma abordagem positiva do sofrimento, ou seja, como o mal-
estar que conduz o sujeito às ações transformadoras. Das manifestações de 
sofrimento expressas por estes trabalhadores, a ansiedade diante das 
contradições do discurso organizacional configurou-se como a principal 
causa de desconforto, contradições presentes desde os primeiros dias na 
empresa, expressas também em seus meios e locais de trabalho. Um 
exemplo foi o treinamento inicial, realizado em ambiente diverso do real 
local de trabalho, não representando em nenhum aspecto a realidade das 
agências lotadas, com recursos escassos e clientes insatisfeitos. Segundo a 
maioria dos entrevistados, em nenhum momento houve referência direta às 

vendas, consideradas atualmente a principal atividade exercida nas agências 
bancárias e que permeia todo o processo de trabalho. Pudemos perceber que 
não houve, na maioria dos entrevistados, nenhum movimento inicial de 
reflexão acerca da atividade a ser exercida desde o momento da escolha do 
concurso público como meio de conquista de uma oportunidade de emprego, 
o que justifica as expressões de surpresa e de espanto perante as tarefas a 
exercer na organização bancária. Assim, tornou-se evidente a sensação de 
engano e desamparo perante o exercício de suas atividades. Um aspecto de 
relevo também se concentrou no exercício de relação com os clientes e as 
contradições inerentes ao discurso da organização bancária que afirma, por 
um lado, a importância de se atender às necessidades e expectativas do 
cliente, mas, ao mesmo tempo, exige do trabalhador que se atenha às 
expectativas da organização, onde a necessidade do cliente deve ser 
traduzida pela necessidade do banco. Não se trata apenas de atender ao 
cliente, ouvir seus desejos e expectativas, ofertando aquilo que poderia ser-
lhe útil, mas sim conduzir seu desejo e sua atenção para aquilo que o banco 
lhe quer ofertar e que trará, assim, maior retorno financeiro para a empresa. 
O relacionamento requisita o engajamento subjetivo do trabalhador, porém 
este engajamento é utilizado pela organização bancária como meio de 
atendimento aos seus objetivos econômicos. Diante deste cenário, o 
sofrimento destes trabalhadores se revela nas manifestações somáticas 
(dores de estômago, membros, coluna, ganho de peso etc.), porém há uma 
consciência unânime acerca da saúde mental e dos problemas decorrentes 
dos conflitos psíquicos (ansiedade, angústia, sensação de impotência e 
desânimo, dentro e fora do trabalho). Entretanto, apesar de reconhecerem   a   
presença   dos   sintomas, os bancários entrevistados evitaram assumir uma 
identidade de trabalhador doente. Houve uma percepção coletiva de 
adoecimento, sobretudo da ordem mental, mas, ao mesmo tempo, cada 
trabalhador entrevistado não se considerou doente e realizou determinado 
esforço para proteger os colegas próximos que apresentavam indícios de 
adoecimento, revelando assim uma intensa contradição. Esta pode ser 
considerada como um processo de resistência, de caráter reativo, tendo 
como característica a contradição de sentimentos, a presença do conflito e 
do bem-estar, mecanismos defensivos e duplas interpretações, como 
afirmam Brant e Minayo-Gomez (2009), que nos serviram de aporte teórico 
para a realização da pesquisa. Este grupo revelou um movimento de 
resistência predominantemente reativo e individual, onde poucos 
demonstraram uma postura crítica voltada para a transformação da realidade 
vivida. Pelo contrário, cada um vem buscando, de maneira isolada, dar 
conta de seu próprio sofrimento, através de recursos como a confraternização 
com os amigos e família, as práticas religiosas, esportivas etc., utilizados 
como meio de relaxamento e esquecimento dos conflitos oriundos do 
trabalho. Estas medidas, apesar de terem o seu valor circunstancial, 
convertem-se apenas em meio de tamponar o sofrimento, impedindo a 
reflexão acerca de suas possíveis causas, os questionamentos acerca de si 
mesmo, principalmente o debate sobre a organização do trabalho, 
reproduzindo assim uma postura de vitimização e de culpabilização do 
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banco, fortalecendo o sentimento de impotência e desamparo. Tal condição 
produz impactos importantes nos processos de organização coletiva para 
reivindicação de melhores condições de trabalho. Este processo tornou-se 
evidente quando questionados acerca das relações com o sindicato. Para a 
maioria dos entrevistados, o sindicato dos bancários é visto como uma 
instituição à parte, excessivamente político-partidária, que luta pela 
satisfação de seus próprios interesses e onde a greve é vista apenas como um 
ato de fachada, predominando dúvidas acerca dos interesses defendidos 
pela entidade: o dos bancários ou o dos banqueiros. Por sua vez, 
representantes do Sindicato dos Bancários e Financiários do Município do 
Rio de Janeiro (SEEB-RJ), entrevistados de modo complementar, revelaram 
a falta de adesão dos bancários, que aderem ao discurso organizacional até 
mesmo por ignorarem seus direitos como trabalhadores, assim como o 
papel desempenhado pela entidade. Assim, instalou-se um círculo vicioso, 
onde os trabalhadores reclamam a ausência do sindicato e este reclama a 
ausência dos trabalhadores. Diante desse cenário, concluímos pela urgente 
necessidade da criação de dispositivos que possibilitem o acolhimento dos 
trabalhadores, para que possam manifestar e ressignificar o seu sofrimento 

e utilizar esta experiência como recurso para transformação da sua realidade, 
fortalecendo assim a visão crítica, o engajamento coletivo e processos de 
resistência como ação transformadora e não simplesmente a reação diante 
de um fato desagradável. Num outro ângulo, entendemos que a organização 
coletiva dos trabalhadores necessita repensar seu modo de luta e de ação 
levando em consideração este novo perfil de bancário, individualista e 
desconhecedor do papel e da própria história de lutas e conquistas que o 
sindicato dos bancários carrega consigo. Enquanto prevalecer a falta de 
debate e de comunicação entre os trabalhadores com seus representantes 
sindicais, maior campo de inserção encontrará a organização do trabalho, 
que ciente desta fragilidade, aprofunda-se a cada dia nos métodos de 
cooptação e exploração subjetiva dos trabalhadores, assumindo proporções 
que requisitam reações urgentes, porém contextualizadas e sincronizadas 
com os processos atuais de gestão do trabalho. É preciso a reflexão, o 
debate, mas principalmente as ações que permitam aos trabalhadores 
migrarem da postura meramente reativa e defensiva para uma postura ativa, 
transformadora, que imponha limites e que garanta, assim, a dignidade, a 
saúde e a vida que todo trabalhador traz como direito fundamental.

trAbAlhAdores Anônimos

Filipe Siqueira - o som que ouvimos 
e o som que não vemos

Nos eventos em que precisamos amplificar a nossa voz, existe 
alguém que prepara os equipamentos para que tudo ocorra bem. Mesmo 
sendo a “pessoa do som”, faz as coisas em silêncio e permanece invisível 
durante o evento. Filipe Marcos Alcântara de Siqueira vai se formar no curso 
de Técnico em Áudio em julho desse ano, tem 25 anos, é casado há 4 meses 
com Andressa e pai da Ana Júlia de 1 mês. Conta que nasceu em Petrópolis 
numa família de músicos. Ouve a mãe dizer que desde muito pequeno 
gostava de mexer em equipamentos de eletrônica. Observando esse interesse, 
a mãe sugeriu que ele fosse ser auxiliar do operador de som na igreja que 
frequentavam. Imediatamente ele topou e seu aprendizado perdurou por um 
período de 6 meses e terminou com o pedido de demissão do seu “mestre”. 
Nesse momento, ele assume a função como voluntário, sem receber qualquer 
remuneração ou ter um vínculo empregatício. Aos 15 anos inicia o curso 
de Técnico em Soldas, passando a trabalhar com som na Igreja apenas nos 
finais de semana e feriados. Já teve a sua carteira assinada, mas hoje atua 
como autônomo para empresas de som e não tem previsibilidade dos dias que 
trabalhará ou do quanto irá receber por mês. Relata que o trabalho com som 
não é reconhecido e tem uma carga alta de estresse, pois quando dá errado 
todos percebem e se dá certo ninguém vê: “sou o primeiro a chegar para 
montar e testar o som e o último a sair, retirando os equipamentos”. Com 
isso, perde muitas noites de sono em shows e eventos. Refere também riscos 
em sua rotina, choques elétricos constantes e o perigo de subir em estruturas 
para instalação de equipamentos. Ele nunca caiu, mas num acidente onde o 
palco desmoronou, no Réveillon de Cabo Frio em 2014, perdeu um grande 
amigo. Após o grave acidente procurou na mídia referências ao caso e nunca 

achou, “parece que não aconteceu”, fala. Com tristeza conta que a família 
do trabalhador morto nesse acidente não recebe nenhum apoio da empresa 
responsável pelo palco ou pensão da previdência social. Seus olhos refletem 
um misto de dor e indignação nessa hora. Mas ele sabe a importância do seu 
trabalho e demonstra um grande orgulho e prazer na tarefa bem-feita. Assim 
Filipe nos falou: “fazer um evento para 30 ou 300.000 pessoas é indiferente 
para mim, meu êxtase é ver que deu certo”. Os participantes da Oficina de 
Araras agradecem ao Filipe. Seu trabalho feito com zelo e perfeição foi muito 
importante para o sucesso da oficina! Tem nossa admiração e carinho e nos 
fez brilhar, compartilhando o seu som e a sua luz... 

A Oficina de Araras
A I Oficina Nacional de Multiplicadores de Visat [Vigilância em Saúde do 
Trabalhador] ocorreu em Araras-Petrópolis/RJ de 05 a 08/03/2017. Organizada 
pela coordenação do Projeto ENSP-006Fio-15 que, entre outras coisas, 
apresentou os resultados quantitativos do processo de formação no Brasil, contou 
com a participação de multiplicadores convidados de diversas regiões do país. 
Seu objetivo principal foi provocar a reflexão quanto à proposta metodológica de 
formação, apontando as principais dificuldades encontradas na implementação 
dos cursos básicos de formação em Visat, a adequação do material didático e 
pedagógico, a aplicação do Blog www.multiplicadoresdevisat.com como canal 
de comunicação e de apoio aos multiplicadores, o papel do multiplicador como 
formador de agentes públicos no SUS para a Visat, a articulação com os Cerest 
[Centro de Referência em Saúde do Trabalhador] para viabilizar os cursos básicos, 
as oportunidades de fortalecimento da Visat como uma prática interdisciplinar 
e intra/intersetorial e o papel da Renast [Rede de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador], entre outros.  Durante a oficina houve aulas expositivas dialogadas 
e dinâmicas de grupo que provocaram ricos e calorosos debates. O grupo refletiu 
sobre suas práticas docentes como multiplicadores, elencando as suas maiores 
dificuldades e elaborando propostas para o enfrentamento das mesmas.
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Fatima Sueli Neto Ribeiro
Obstinada, criativa e defensora incansável da saúde do trabalhador, 
reúne características que a credenciam, hoje, no Brasil, como uma 
das principais vozes na prevenção do câncer relacionado ao trabalho. 
Professora, pensadora e militante, Fatima Sueli com o olhar da vigilância 
em saúde, enxerga a teoria com o objetivo de instigar para uma prática 
transformadora do mundo do trabalho. Seu depoimento contribui para uma 
compreensão histórica da saúde do trabalhador, especialmente a partir de 
sua inserção no SUS.   

Quebrando Paradigmas
A área de saúde do trabalhador do SUS que eu acredito e participo 

tem como marca a quebra de paradigmas, a audácia de colocar a teoria 
em prática e muita criatividade com coerência ideológica. A quebra de 
paradigmas começa na abordagem de determinação social do adoecimento 
do trabalhador e continua na inter/transdisciplinaridade. Em 1986, o concurso 
para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) me levou 
a compor a equipe das Doenças Crônicas Degenerativas. Embora contasse 
com colegas fabulosos e profissionais super engajados, durante as reuniões de 
equipe na Superintendência de Saúde Coletiva um outro grupo se destacava 
pelo questionamento das incoerências administrativas, propostas arrojadas e 
a participação em bloco. Logo percebi uma identidade com a prática deste 
grupo, mas um certo preconceito com o objeto. Afinal, minha formação na pós-
graduação em Saúde Pública e em Epidemiologia me preparou para interferir 
no Diabetes, Hipertensão, Câncer, Anemia, Aids, Dengue ou em ciclos de vida 
como Criança, Gestante, Idoso. “Trabalhador” não se enquadrava em nenhuma 
destas lógicas e me parecia mais político-ideológico do que objeto da saúde. 
Este deve ser o preconceito de muita gente. Mas, me permiti ouvir e ler um 
pouco mais sobre o tema. Fui convidada a participar, como epidemiologista, 
de um esforço concentrado na Superintendência para a investigação de casos 
de   intoxicação aguda no interior do Estado, quando tive contato com a equipe 
de saúde do trabalhador, coordenada por Jorge Machado. Descobri outra 
epidemiologia, colocando em prática meus autores prediletos (Jaime Breilh, 
Asa Cristina Laurell, Oscar Betancourt e outros), e me agreguei ao Programa 
de Saúde do Trabalhador (PST). Por coincidência astrológica, encontrei Luiz 
Carlos Fadel de Vasconcellos (do PST) e Luiz Sérgio Brandão de Oliveira (do 
Ministério do Trabalho) quando nos preparávamos para a seleção do mestrado 
na ENSP [Escola Nacional de Saúde Pública] e constituímos um grupo de 
estudo, enquanto a própria equipe do PST me formava em cursos regulares 
e nas dinâmicas de reuniões semanais de planejamento das atividades que se 
constituíam em verdadeiras aulas e desafios. Naturalmente, isso se devia à 
composição do grupo, de diferentes formações e mosaico de personalidades, 
tendo um compromisso em comum: interferir no quadro de adoecimento e 
morte dos trabalhadores através dos recursos do recém criado Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Todos da equipe possuíam algum tipo de prática, engajamento 
social ou partidário. Embora inexperiente, sentia-me bastante acolhida. 
Mais do que organizar e viabilizar ações burocráticas o grupo criava 
estratégias inovadoras e necessariamente conectadas com a determinação 
do problema a ser enfrentado. Não havia espaço para acomodação nem 
possibilidade de negativa para uma proposta construída. Talvez a imagem 

do Dom Quixote faça jus ao grupo, talvez associada à rebeldia do James 
Dean, mas também com a doçura poética do Chaplin e um pouco de 
anarquia criativa do Woodstock. A definição clara de que o caminho 
correto não era o das tradicionais medidas assistenciais e que um novo 
sistema de saúde estava por construir, e era possível participar dele, 
parecia muito alvissareiro a uma jovem idealista. 

O Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador [Consest]
Entre 1992 e 2004 convivi com a construção real de um Modelo 

de Saúde do Trabalhador, que organizou o primeiro Conselho Estadual 
de Saúde do Trabalhador (Consest 1991-2005), onde sindicatos de 
trabalhadores e diversas instituições organizavam ações de fiscalização, 
seminários, Termos de Compromissos e outros. Embora o Consest se 
localizasse no SUS, todos o consideravam como o “nosso Consest” e, 
não, propriamente, participando de uma estrutura da saúde. Este modelo 
deveria ser inserido na Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 
(CIST) dos dias de hoje. Presenciei a primeira lei brasileira que proibiu 
um processo produtivo por questões de saúde do trabalhador que proibiu 
o jateamento de areia no Rio de Janeiro (Lei RJ nº 1990/1992), entre 
muitas ações de vigilância no ambiente de trabalho coordenadas pelo 
PST/SUS. Dediquei-me ao processo de municipalização, em parceria com 
os municípios propiciando a “guarda” de documentos para preservação da 
memória local de saúde do trabalhador. Emerge deste grupo a experiência 
para a construção da Portaria 3120/98 [Instrução Normativa de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador no SUS], quando Luiz Carlos Fadel participou da 
Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador no Ministério da Saúde. 
Outros paradigmas quebrados ao longo dessa trajetória: a coordenação 
de um Programa Estadual por uma nutricionista por indicação das 
centrais sindicais e aceito pelo gestor estadual; a retirada controlada de 
amianto anfibólio da sala de um cinema a um custo que construiria outro 
cinema; e a quebra da distância entre o movimento sindical e os técnicos, 
incorporando sindicalistas em coautoria de trabalhos científicos.

A imersão no câncer
Entre o mestrado na ENSP/Fiocruz e o doutorado na USP 

[Universidade de São Paulo] dez anos se passaram. Neste período, o 
rico processo de construção das atividades na SES/RJ foi fundamental 
para definir um tema a ser aprofundado. O tema “câncer” decorreu da 
observação epidemiológica da sua importância para a mortalidade na 
população e o absoluto silêncio do risco ocupacional para o mesmo. A 
tese de doutorado foi o desenvolvimento de uma metodologia para mapear 
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a exposição a um cancerígeno - a sílica - em todo o país. A metodologia, 
ainda hoje pouco usada no Brasil, é a Matriz de Exposição Ocupacional. 
Premiada pelo Ministério da Saúde, a tese embasou tecnicamente a 
proibição do jateamento de areia seco e úmido nacionalmente, com sua 
inclusão nas Normas Regulamentadoras da CLT.   

O tema da exposição ao câncer é tão importante que a OPAS 
[Organização Pan-Americana da Saúde] organiza, desde 2015, um grupo 
internacional para identificar a dimensão dos trabalhadores expostos a 
cancerígenos na América Latina e América Central. Faço parte deste 
grupo (pelo Brasil) e também do Programa Internacional de Eliminação 
da Silicose com a OMS/OIT [Organização Mundial da Saúde/Organização 
Internacional do Trabalho]. Feito o mapeamento nacional da exposição à 
sílica, com um grupo da UERJ [Universidade do Estado do Rio de Janeiro], 
produzimos o documento Mapa da Exposição à Sílica no Brasil, em 2010, 
ocasião em que recuperamos a imagem da campanha de combate à sílica da 
CUT [Central Única dos Trabalhadores] da década de 1980. Produzimos 
um folder recuperando a dimensão do risco para a silicose e para o câncer 
e identificamos, em cada estado, através da Matriz de Exposição, o número 
de trabalhadores expostos à sílica, o setor econômico mais importante para 
aquele estado e o número de casos prováveis decorrentes dessa exposição. 
Essa experiência também foi repetida com algumas adaptações em outros 
países como Chile, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Peru e Venezuela. Os 
resultados demonstraram o que já supúnhamos: que os riscos da exposição 
entre nós são muito maiores do que os da Europa e dos EUA.    

    
O modelo CEREST [Centro de Referência em Saúde do Trabalhador]

Após o doutorado tornou-se difícil trabalhar com tantos temas na 
coordenação estadual, culminando na implantação arbitrária do modelo 
CEREST no Brasil. O Rio de Janeiro contava com um Programa de Saúde 
do Trabalhador no segundo escalão do nível central. Além disso, construíra 
uma estrutura de assistência à Saúde do Trabalhador baseada nas clínicas 
de especialidades das Universidades (Ex: pneumoconioses na UERJ) e 
dos hospitais do Estado (LER/DORT [Lesões por Esforços Repetitivos/
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho] no Hospital de 
Traumato-ortopedia. Essa forma de organizar a saúde do trabalhador, 
atrelado a um recurso dependente do gestor, secretário de saúde, no Rio 
de Janeiro seria inviável, dado o modelo e o (des)interesse pela saúde do 
trabalhador. A dimensão do problema só era percebida por quem convivia 
com essa instância de gestão. Por discordar desse modelo, aceitei o convite 
para ajudar a construir o setor de Vigilância do Câncer Relacionado ao 
Trabalho no INCA [Instituto Nacional de Câncer], onde fiquei por 5 anos, 
construindo os manuais de Vigilância do Câncer e a Diretriz Nacional para a 
Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho (Ministério da Saúde, 2011). 
O Grupo de Ensino e Pesquisa em Epidemiologia do Câncer, que coordeno 

na UERJ, ministra curso de vigilância do câncer relacionado ao trabalho nos 
estados, cujo impacto é medido pelo aumento das notificações de câncer no 
SINAN e investigações em ambientes de trabalho com o Ministério Público 
Estadual/RJ. O Grupo estabelece cooperação com Universidades (Colômbia, 
Uruguai, Costa Rica e Venezuela), alguns Cerest, o DIHS/Fiocruz, a 
UFMG [Universidade Federal de Minas Gerais] e o Fórum Intersindical/
RJ. A importância do modelo brasileiro de saúde do trabalhador ficou 
clara quando coordenei o GT [Grupo De Trabalho] de Saúde e Trabalho 
da Alames [Associação Latinoamericana de Medicina Social]. Com muito 
orgulho, fui a primeira mulher a assumir essa coordenação. 

A saúde do trabalhador, hoje, mostra um cenário desolador. 
Acredito que o modelo Cerest com a implantação de um serviço levando 
recursos para o município, sem nenhuma estratégia de acompanhamento, 
sem metas e sem controle social acabou por transformar a área no SUS num 
centro de especialidades. Para a história da saúde do trabalhador isso é um 
retrocesso sem precedentes. Vivemos o paradoxo de poder contar com uma 
Política, uma estrutura de rede desde 2002, aproximadamente 62 milhões 
de reais investidos no período (15 anos) e o avanço se mede (apenas) pelo 
número de centros instalados, sem impacto real nos determinantes dos 
agravos relacionados ao trabalho. O Brasil não proibiu o amianto, ainda 
convive com o agrotóxico de forma imoral, promove grandes eventos com 
a qualidade que não se reflete na segurança e na saúde do trabalhador. 
Passou a promover encontros nacionais que (de)batem, confraternizam 
e não saem de suas obviedades. Nunca tivemos tantos cursos de pós-
graduação, de atualização e nunca fizemos tão pouco. Discute-se que é a 
falta de politização, julgo que talvez falte um pouco de compromisso com o 
resultado do próprio trabalho e o nome disto é ideologia. 

Um fator sempre mencionado é a falta de interesse dos sindicatos 
em participar. E eu pergunto: participar de reuniões? De capacitações? 
Afinal, o que querem os trabalhadores do SUS? Penso que isso avança para 
um SUS assistencialista e com um cardápio de indicadores que favorece 
a terceirização via modelo de organizações sociais. Naturalmente, 
trabalhadores precisam de assistência médica, de laudos e pareceres 
de saúde para enfrentar o dia a dia massacrante do trabalho. Mas, sem 
vigilância como pensar em mudar o mundo do trabalho? 

Se o movimento sindical não atende aos convites repletos de 
lanches e cartazes bonitos deve ser porque já perceberam que por trás dessas 
ofertas não há uma luta justa a ser vivida, mas apenas a justificativa para o 
uso de recursos públicos que atendem às metas administrativas. Julgo que 
está no momento de re-criar práticas de todos os níveis, de uma vigilância 
que atenda a modelos radicalizados na democracia, ou seja uma vigilância 
antecipatória e social, em ações com a coragem de enfrentar os novos 
modelos de trabalho pós-fordistas, numa relação horizontal real com o 
saber operário e, fundamentalmente, com metas fora do modelo biomédico. 
Metas que demandem compromisso e criatividade. Enquanto não for 
possível ler as atas de CIPA com a metodologia da análise do discurso, 
investigar “relatórios de anormalidades” ao invés de se limitar ao PPRA, 
ouvir o ruído das conversas na hora do almoço, ao invés dos DDS (diálogos 
diários de segurança), analisar permissões de trabalho ao invés de mapas 
de risco, todas essas propostas já realizadas pelo Programa Estadual desde 
2000, a Saúde do Trabalhador não será reconhecida como sendo diferente 
da Saúde Ocupacional. Mas acredito que já contamos com muitos corações 
dispostos a ousar e a mudar, talvez só falte o encontro. 
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“Nada é por acaso”: exploração, greves, lutas operárias e a saúde 
dos trabalhadores do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro

Hugo Pinto de Almeida

A construção civil é um dos processos laborais com maiores índices de 
acidentes no mundo. De acordo com a OIT, a cada ano ocorrem pelo menos 60.000 
acidentes fatais na construção civil no mundo, com um óbito a cada 10 minutos 
e, no Brasil, tem sido um dos ramos de atividade econômica de maior risco de 
acidentes fatais e não fatais. Além do elevado número de acidentes de trabalho 
outras características marcam, ao longo do tempo, o trabalho na construção civil 
como: elevada subnotificação dos acidentes de trabalho; baixa remuneração; 
elevada rotatividade (em razão do caráter cíclico da atividade e das estratégias 
empresariais); alto grau de informalidade; terceirização das relações de trabalho; 
intensificação do trabalho pela remuneração por produtividade e horas extras 
excessivas. Assim, nos últimos anos, emergiu um conjunto de greves na construção 
civil pesada, destacando-se as obras do/a: Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC); Copa do Mundo; Usinas Hidrelétricas Jirau (2011), Santo Antônio (2011) 
e Belo Monte (2011 e 2012); Refinaria Abreu e Lima (2012); Complexo Portuário 
de Suape (2011) e Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro [COMPERJ] (2014). 
O COMPERJ (Petrobrás) começou a ser construído em 2006 em Itaboraí/RJ, 
chegando a empregar 30 mil trabalhadores de distintas categorias profissionais 
da construção civil, grande parte composta por trabalhadores migrantes, 
denominados “corre-trecho”, que passavam a viver em repúblicas, pousadas 
erguidas, alojamentos próprios ou construídos pelas empresas. Segundo o relato 
de entrevistados, o trabalho, no COMPERJ, sempre foi marcado por terceirização, 
remuneração por produtividade e sistemas de metas, longas e extenuantes jornadas, 
precária condição sanitária, inclusive nos alojamentos, e disciplina rígida.

Entra em cena entre os meses de janeiro e março de 2014 (64 dias), 
de forma inesperada e explosiva, uma greve dos trabalhadores do COMPERJ, 
iniciada em 23 de janeiro durante a discussão da data base e o acordo coletivo 
referente ao ano de 2014-2015, tendo como estopins as condições de trabalho: 
longas e extenuantes jornadas, falta de água, calor excessivo e alimentação. 
Entretanto, durante as assembleias, convocadas pelo Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias do Plano de Construção, Montagem e Manutenção Industrial de 

São Gonçalo, Itaboraí e Região (SINTICOM), sindicato representativo naquele 
período, o fato marcante foi a recusa dos trabalhadores pelo acordo defendido 
pelo sindicato, propondo o desconto dos dias parados. Além da recusa da 
proposta, os operários de base convocaram uma assembleia própria, sem a 
participação do SINTICOM, construindo pauta própria de reinvindicações e 
formando comissão de base com 11 trabalhadores visando interlocução junto 
ao COMPERJ e ao sindicato representativo. Os trabalhadores mantinham 
piquetes, ao redor do COMPERJ e encaminhavam demandas e reivindicações 
ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e à Mesa Nacional Permanente para o 
Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
Cabe destacar que a estratégia de encaminhar as demandas dos trabalhadores 
aos órgãos administrativos do Estado tem raízes históricas no sindicalismo 
brasileiro. Contudo, ao dirimir os conflitos entre trabalhadores e empresários, 
o aparato do Estado não atua de forma imparcial, mas a partir de distintos 
interesses (ALMEIDA, 1975). De outro lado, a greve produziu novas respostas 
dos patrões e das empresas objetivando reprimir e desorganizar os trabalhadores 
através de demissões e cooptações de lideranças, na tentativa de enfraquecer e 
desarticular o coletivo operário. Foram realizadas cinco audiências públicas no 
MPT e, apesar dos esforços de conciliação entre o SINTICOM e a comissão de 
base, a greve se encerrou no dia 27 de março sob acordo das pautas: reajuste 
de 9% nos salários, aumento no benefício do vale alimentação (passou de R$ 
360,00 para R$ 410,00), pagamento de todos os benefícios não depositados 
(ex: Participação de Lucros e Resultados) e garantia de não desconto dos dias 
parados. Cabe destacar que a greve espontânea torna os trabalhadores visíveis 
nas condições de trabalho impostas nos canteiros de obras, emergindo como 
expressão das contradições na luta por melhores condições de trabalho. 

Por fim, numa conjuntura de ataques aos direitos dos trabalhadores, 
expressa particularmente nas propostas de reformas trabalhista e 
previdenciária, cada vez mais é preciso a “união” e “consciência” do mundo 
sindical, trabalhadores, militantes e ativistas sociais. 

perfil sindicAl

Sindicato dos Professores da Baixada Fluminense / Rio de 
Janeiro - SINPROBAIXADA 

Eduardo Monteiro

Minha vida sindical teve início no ano 2000, após ter participado de 
um congresso do SINPROBAIXADA, em 1999. Foi através da professora 
Eny. Lembro que no ano seguinte fui convidado para participar de uma 
chapa que estaria concorrendo naquela eleição. Minha posição na mesma foi 
de suplente do suplente - último nome da chapa -. Quatro anos depois, com a 
minha atuação junto aos colegas do sindicato e trabalhando diretamente com 

professores e escolas verificando denúncias e esclarecendo dúvidas de diretores 
e professores tive um crescimento pessoal e passei a ser secretário de patrimônio 
do SINPROBAIXADA. Na eleição seguinte fui a vice-presidente. No terceiro 
mandato, com a morte repentina do presidente Adilson Pereira, assumi a 
presidência nos dois anos restantes do mandato daquela diretoria. Dando 
sequência ao nosso trabalho, na eleição seguinte assumi a presidência na qual me 
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outras. As consequências são muitas: aumento de casos de hipertensão 
arterial, stress, sofrimento mental, distúrbios de visão e de voz... Atualmente, 
estamos realizando visitas nas escolas e fazendo campanhas ressaltando a 
importância do controle do tom de voz em sala de aula e do consumo de água 
durante as aulas, pois a voz dos professores é a sua principal ferramenta de 
trabalho. Junto com nossos diretores, especialmente os ligados à comunicação, 
saúde e trabalho, estamos redigindo um projeto de lei, a nível municipal, 
que chamamos de Lei Orgânica, visando a valorização do profissional da 
educação. O movimento sindical é um movimento de excelência, ao qual 
rendo só elogios, porém suas ações deveriam ser mais divulgadas, visualizando 
novos valores profissionais. Ressalto, também, como de suma importância, as 
ações de vigilância em saúde do trabalhador com parcerias com sindicatos 
dos mais variados ramos produtivos. Essas ações estreitam os vínculos entre 
o movimento, que deve ser ampliado, de modo a ser passado para a classe 
trabalhadora. Deixo aqui uma sugestão ao movimento do qual participo. Que 
todos os sindicatos façam prevalecer a participação dos seus diretores nas 
comissões às quais tenham acesso - educação, saúde, transporte... -. Acho 
isso muito importante, pois os dirigentes sindicais participando, dando 
ideias, acompanhando vereadores, podem, com isso, aprimorar suas atuações 
fazendo com que melhore a qualidade de vida de suas categorias e com que o 
movimento fique mais visível. 

Xavier e seu mundo mágico de areia
Entre figuras mitológicas, aquários de areia 

e lembranças das três mortes que já teve, em sua 
vida incomum, José XAVIER Fonseca é um mineiro 
de Nanuque, com 71 anos de boa idade e 33 anos 
de praia. Em Nanuque, cidade de Minas Gerais, 
coladinha com os estados do Espírito Santo e da 
Bahia, ainda adolescente já era torneiro mecânico. No início da década de 
1960 chegou ao Rio e serviu ao Exército no Forte Duque de Caxias, junto 
à Pedra do Leme. Parece que lá, como exímio nadador e apaixonado pelas 
sereias que ele esculpia na areia, selava seu destino como um Rei do Mar 
... e da Areia. Mas antes de se fixar nas areias de Copacabana, há 33 anos, 
XAVIER fez de (quase) tudo na vida. Foi motorista de táxi, dono de botequim 
e restaurante, vendedor de carro velho que ele dava um “jeitinho” p’ra virar 
novo. Como camelô, foi o único vendedor (comprou todo o estoque) de umas 
anteninhas de marciano que o povo adorava usar quando o homem pisou na 
Lua pela 1ª vez, em 1969. Os gringos, então, ficavam loucos p’ra colocar 
os chifrinhos na cabeça. Queria ser artista de TV, mas só conseguiu atuar 
como figurante em três filmes. Como fotógrafo trabalhou na rua e também 
com Anísio Silva, cantor muito famoso na década de 1960, que chegou a 
vender 10 milhões de discos. Quando saiu de cena, nos anos sessenta, abriu 
uma casa noturna na Praia do Flamengo: o Forró 66. Era lá que a fotografia 
de XAVIER arrebatava corações. Mas, sacudir corações, mesmo, foi só 
depois que se instalou definitivamente na praia. Pelo menos dois casamentos, 
XAVIER provocou, por causa de fotografias de suas esculturas que serviram 
de pretexto para os futuros namorados.

Uma das poucas atividades que XAVIER não exerceu foi a de vigilante 
numa empresa de segurança. Até tentou, mas quando soube que teria que trabalhar 
numa escala de 24 horas com descanso de 24 horas, desistiu. Ele mesmo relata: 
“Sou o recordista mundial do menor tempo de carteira assinada. Cheguei na 
empresa às 8 horas, fiz o treinamento até 10 horas, às 11 horas assinaram minha 
carteira e meia hora depois, quando eu soube que era escala de 24/24, pedi baixa 
da carteira.” Foi a única carteira assinada que teve em sua vida de trabalhador. Mas 
nem tudo são flores na vida de escultor de areia. Numa de suas obras - o Gigante 
de Areia - XAVIER ao terminar os pés da escultura teve sua alma quase sugada e 
seu corpo começou a encolher. A sorte é que a tábua mágica que o acompanhava 
nas esculturas (a pequena ferramenta fazia tudo sozinha) o ajudou a se arrastar até 
o mar. Ao mergulhar se salvou e seu corpo e alma foram restaurados. Também 
teve problemas de saúde pelas perseguições da Prefeitura e os problemas de hérnia, 
dores no pé e no joelho devem-se, provavelmente, à sua atividade. O Rei do Mar, 
de fala ininterrupta, pensamento ágil, pai de 7 filhos de 7 mães diferentes, vários 
netos e bisnetos, carrega uma história fantástica e com ela se mistura à paisagem, 
como uma escultura viva do mistério da natureza humana. XAVIER parece estar 
sempre provocando quem lhe conhece a refletir sobre o que é mais mágico na arte: 
a própria arte ou a alma do artista?

trAbAlhAdores Anônimos

encontro hoje. Resumindo minha trajetória, quando assumi a presidência resolvi 
modificar algumas coisas que eu não aceitava, buscando, assim, melhorias para 
a nossa administração. Uma vitória que me orgulha foi o aumento do número de 
associados de 1.100 professores (numa base de 33 mil professores) até chegar, 
agora, a cerca de 4.000 mil professores associados (último levantamento). 
Em 2016 nos filiamos à CTB [Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil], que é uma central que nos motiva no movimento da educação a trabalhar 
pela categoria. Nessa nossa gestão, que vem sendo elogiada pela categoria, 
resolvemos inserir nossos diretores nos conselhos municipais com o objetivo de 
beneficiar a nossa categoria. Enfim, assim foi a minha inserção da minha vida no 
movimento sindical. Como dirigentes sindicais, no Fórum Intersindical temos a 
oportunidade de debater a saúde do trabalhador e repercutir as discussões nas 
nossas bases. A saúde do trabalhador compreende um campo da saúde coletiva 
em que se enquadram as práticas interdisciplinares, visando superar a saúde 
ocupacional e a medicina do trabalho.

Assim, a saúde dos trabalhadores tem relação direta com o trabalho 
dos docentes e com o seu possível adoecimento físico e mental. Podemos 
citar as crises de alergia causadas pelo pó de giz, as dores lombares causadas 
pelo excesso de peso de materiais escolares, posturas forçadas em mobiliários 
impróprios, muito tempo em pé nas aulas ou sentado nas correções, as 
pressões de tempo, as dificuldades decorrentes da má remuneração, entre 
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Os órfãos da Saúde do Trabalhador

Todos os que transitamos pela saúde do trabalhador (ST), seja como 
dirigentes sindicais, profissionais de saúde, professores e pesquisadores, 
com sangue vermelho correndo nas veias, sabemos, de há muito tempo, 
que estamos órfãos. Porque mais órfãos do que nós, estão os trabalhadores 
que morrem e adoecem cotidianamente no trabalho. Recorrendo ao 
dicionário, órfão é aquele que está desamparado, que perdeu um protetor, 
que já não tem alguém que lhe proteja e nem alguém com quem possa 
contar. Pois é assim a verdade nua e crua. Em nosso país, desde a criação 
da CLT, governo nenhum deu bola para ‘isso’. Desde então, para os 
sucessivos governos brasileiros, adoecer e morrer no trabalho é apenas uma 
fatalidade, uma banalidade. Para as empresas, é um problema dos próprios 
trabalhadores: são eles os culpados por suas desgraças, peças descartáveis 
de uma engrenagem mortífera. Para definir a postura do empresariado e 
governantes podemos usar muitas palavras: descaso, omissão, desprezo, 
indiferença, abandono, desdém... Mas agora, com a proposta de Reforma 
Trabalhista, engendrada pelo governo, parlamento, empresariado e apoiada 
fortemente pela mídia ultraliberal, outras palavras podem ser agregadas 
à orfandade da ST: escárnio, vergonha e, principalmente, cinismo. Por 
exemplo, é desolador vermos o cinismo de alguns parlamentares afirmando 
sem titubeio que a Reforma Trabalhista é a solução para o desemprego. 
Os únicos coelhos que saem da cartola desses cartolas é a precarização 
do trabalho, cujo resultado é o subemprego, e diversas ‘maldades’ que 
vão repercutir, como não podia deixar de ser, na ST. A reforma amplia 
a orfandade da ST ao quebrar a espinha do movimento sindical. Seja no 
fim do imposto sindical obrigatório, seja no fim das homologações de 
demissão, seja na ausência das comissões de trabalhadores, ou ainda, 
nos acordos que superam a legislação, esse neocapitalismo apocalíptico 
rasgou, com essa proposta, o mínimo de decência que o empresariado 
brasileiro, embora muito atrasado, ainda possuía. Por outro lado, a 
timidez e tibieza da esquerda que, no poder, nada fez de relevante para a 
ST, agora, em plena crise, e na oposição, não consegue estabelecer uma 
estratégia razoável de resistência à Reforma Trabalhista. As razões podem 
ser várias: sua militância é focada na defesa personalizada de algumas 

figuras questionáveis em matéria  de   ética   política;  grande   parte   da   
esquerda, especialmente aquela ligada ao movimento sindical combativo, 
sustentou historicamente um discurso permanente de crítica à CLT e ao 
imposto sindical obrigatório; as lideranças ligadas ao movimento sindical 
que aderiram à máquina dos últimos governos pouco ou nada fizeram 
em matéria de relações de trabalho mais favoráveis aos trabalhadores; a 
esquerda perdeu a adesão das ‘classes médias’ para as suas causas, ao não 
fazer a leitura de que o país, como um todo, precisa ser passado a limpo, 
literalmente; o pragmatismo suicida da aliança dos governos progressistas 
com o setor produtivo mais atrasado e o setor rentista. Em matéria de ST, 
são incontáveis as questões que poderiam ter sido implementadas por um 
governo popular com a marca trabalhador. Exemplos do que não foi feito 
em mais de uma década? Exigência de contrapartidas de defesa da vida 
no trabalho nos financiamentos públicos às empresas; vigilância da saúde 
nos grandes empreendimentos e no setor de comodities, onde os índices 
de acidentes e mortes de trabalhadores são dramáticos; implementação de 
políticas públicas de ST no SUS mais proativas e permanentes; combate 
incessante aos riscos evidentes dos agrotóxicos, do amianto, do benzeno 
(e outras substâncias químicas), dos acidentes de trabalho graves, do 
trabalho escravo e infantil; compreensão de que defender a saúde no 
trabalho é defender a saúde do país. Tampouco, sequer foi discutida 
alguma mudança na própria CLT, não essa aí para esquartejá-la, mas uma 
outra que aprimorasse a saúde do trabalhador: impedir que profissionais 
de segurança e saúde das empresas sejam demitidos sem concordância 
do sindicato e de órgão público responsável; acabar com a representação 
patronal de trabalhadores da CIPA [Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes], mantendo apenas trabalhadores eleitos; garantir a participação 
sindical nas fiscalizações e, também, nos processos eleitorais da CIPA; 
rever os limites de tolerância da NR 15; e abrir essa discussão para além da 
instância burocrática da CTPP [Comissão Tripartite Paritária Permanente] 
responsável por mexer nas NR. As duas políticas de ST no Brasil ainda 
são meras peças de retórica. A saúde do trabalhador também está órfã da 
esquerda no Brasil.

Wederson Moraes se mistura 
com trabalhadores anônimos

Jovem artista plástico, Wederson 
passou 4 meses no povoado de Pasmadinho, 
no Vale do Jequitinhonha, em Minas 
Gerais. Conhecida como uma das regiões 
mais pobres do Brasil, suas casas muito 
simples receberam a magia das cores 
de Wederson. As 130 casas pintadas no 
período levaram as cores e as imagens de 
suas fachadas para os sorrisos das pessoas 
do lugar. E um pouco de dignidade...
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Luiz Roberto Tenório

Médico notório e notável, Tenório, como é chamado pelos amigos, pautou 
sua atuação na defesa intransigente dos direitos humanos e da saúde dos 
trabalhadores. Embora aposentado, Tenório até hoje participa dos debates 
sobre o tema saúde e ambiente, especialmente como assessor na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro. Militante desde a faculdade, Tenório foi preso 
pela ditadura militar, cassado, e em 1972 preso e torturado no DOI-CODI 
da Barão de Mesquita. O motivo? Atender pessoas doentes e feridas pela 
ditadura em seu consultório médico. Tenório nos certifica de que a defesa 
da saúde do trabalhador é condizente com a militância política, a luta pelos 
direitos humanos e pela democracia. A Tenório, a palavra...  

Eu me formei em 1968 pela Faculdade de Ciências Médicas 
da UERJ [Universidade do Estado do Rio de Janeiro] e desde o 5º ano 
havia optado pela cirurgia como especialidade, mas ainda estudante, 
questionava a formação dos profissionais de saúde tendo como foco a 
doença e não a saúde e o projeto institucional assistencialista dissociado 
das causas que levavam ao adoecimento das pessoas. Para complementar 
minha formação, busquei cursos de pós-graduação na área de saúde 
pública e os dois disponíveis na UERJ eram os de Administração 
Hospitalar e o de Medicina do Trabalho. O primeiro reproduzia a lógica 
hospitalocêntrica onde a doença era o foco principal e a preservação da 
saúde nem era mencionada. O curso de Medicina do Trabalho ganhou 
importância na época, pois o Ministério do Trabalho, devido ao elevado 
número de acidentes de trabalho e seus custos para a previdência social, 
apontava para a obrigatoriedade de Serviços de Medicina e Segurança do 
Trabalho nas empresas com maiores riscos ocupacionais. Com tal medida, 
inúmeros médicos recém-formados fizeram da medicina do trabalho sua 
segunda opção, já que se abria um mercado de trabalho alternativo. O 
curso da UERJ era coordenado pelo Professor Hésio Cordeiro (presidente 
do Centro Acadêmico na minha época). Graças à visão holística e crítica 
de Hésio Cordeiro sobre a saúde no país, a conotação do curso espelhava 
a realidade complexa da relação trabalho-adoecimento, os conhecimentos 
técnicos sobre os fatores danosos nos ambientes de trabalho e os meios 
para combatê-los. De imediato fiquei em dúvida sobre que caminho 
seguir entre a cirurgia e a atenção à saúde do trabalhador. Exerci a 
medicina como cirurgião até 1975, quando Jaime Landman, diretor do 
HUPE [Hospital Universitário Pedro Ernesto], convidou-me a assumir a 
direção do Serviço de Assistência Médica dos Servidores (SAMS), pois 
era eu um dos poucos especialistas em Medicina do Trabalho.

Conciliando a prática cirúrgica e a chefia, iniciei um projeto 
no SAMS-HUPE para além da visão exclusivamente assistencialista. 
Com o tempo, conscientizei-me da importância da saúde ocupacional 
e fui trabalhar como médico do trabalho no setor da construção 
civil, metalurgia, informática e telecomunicações. Ao conviver com 
trabalhadores da construção civil caí na real e decidi o caminho a seguir. 
As péssimas condições de trabalho e de vida dos “peões de obra” na 
construção do Aeroporto do Galeão foram fundamentais para definir 
a minha atuação profissional. O Brasil, na época, era considerado o 
campeão mundial de acidentes de trabalho e, na visão do governo 

militar, a culpa era dos trabalhadores: “despreparados”, “relapsos”, 
“incompetentes” e “descuidados”. Pouco se falava das péssimas 
condições de trabalho nos canteiros de obras e nas fábricas, das jornadas 
extenuantes e da mão de obra recrutada na lógica de diminuir gastos com 
pessoal. Na construção civil, as empreiteiras recrutavam trabalhadores 
rurais nordestinos, numa migração interna irresponsável. A ditadura 
investia na formação de médicos do trabalho, engenheiros e supervisores 
de segurança com a lógica de diminuir o absentismo altíssimo causado 
pelos acidentes e doenças, fator de “alto custo” com danos aos lucros das 
empresas e indústrias. Na década de 1970, a política relativa à saúde do 
trabalhador era de responsabilidade institucional exclusiva do Ministério 
do Trabalho. O Ministério da Saúde nem a assistência médica prestava. 
Era responsabilidade do Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS), através do INAMPS [Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social]. A situação começou a mudar com a luta pela 
redemocratização do país no final da década, a luta pelo fim da ditadura, 
a anistia aos punidos pelo regime militar, a volta dos exilados, a liberdade 
sindical, as “diretas já” para presidente da república. Nessa época resolvi 
dedicar-me exclusivamente à saúde do trabalhador assessorando os 
sindicatos de várias categorias na melhoria das condições de trabalho e 
no combate aos acidentes de trabalho e às doenças ocupacionais.

Criamos, junto à CUT [Central Única dos Trabalhadores] e à CGT 
[Central Geral dos Trabalhadores] - as duas centrais sindicais da época - o 
DIESAT [Departamento Intersindical de Estudos de Saúde e dos Ambientes 
de Trabalho]. A greve dos metalúrgicos no ABC paulista, a expulsão dos 
pelegos dos principais sindicatos, a luta dos trabalhadores sem-terra por 
reforma agrária e, no Rio de Janeiro, a greve dos médicos de 1981 foram 
fatores animadores e estimulantes na aglutinação de inúmeros profissionais 
de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e profissionais 
do setor de segurança no trabalho (engenheiros, técnicos, supervisores etc). 
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Com o fim da ditadura, na década de 1980, ajudei na fundação do Partido 
dos Trabalhadores e passei a me dedicar ao fortalecimento dos sindicatos 
na luta por melhores condições de trabalho. Em 1986 participamos da 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, já no governo da Nova República (Governo 
Sarney), com aprovação dos 5 pontos que considero fundamentais para a 
implantação do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade, controle 
social, integralidade de ações e municipalização. Na conferência ficou claro 
que, como definiu Sergio Arouca, tínhamos no Brasil um Sistema Único 
de Doenças, com 3 pernas que o sustentavam: a indústria farmacêutica, os 
fabricantes de equipamentos hospitalares e os donos dos leitos hospitalares. 
Para seus representantes a fonte de lucros exigia uma população doente, 
para continuarem a vender remédios, usarem aparelhos sofisticados e caros 
e ter um significativo número de pessoas doentes para ocuparem seus leitos 
hospitalares. A 8ª CNS rompeu com essa lógica e dois anos depois, em 
1988, o Sistema Único de Saúde foi aprovado na Constituinte e instituído 
na Constituição Brasileira de outubro de 1988.

A grande vitória para os trabalhadores, em relação à saúde 
ocupacional, foi tirar do Ministério do Trabalho a responsabilidade de 
definir os rumos da saúde do trabalhador transferindo-a para o SUS. No final 
da década de 1980 e início da de 1990, participei da criação do Conselho 
Estadual de Saúde do Trabalhador (CONSEST-RJ), que marcou o campo 
da saúde do trabalhador, como instância representativa de planejamento e 
ação do poder público (Secretaria Estadual de Saúde-RJ) com o movimento 
sindical e instituições acadêmicas. Na UERJ transformamos, em 1992, 
o antigo SAMS e Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho 
(DESSAUDE), com equipe multiprofissional e forte visão prevencionista.

Na Secretaria de Saúde de Niterói criamos o Departamento 
Municipal de Saúde do Trabalhador, em parceria com o Sindicato dos 
Metalúrgicos e a CUT. A aproximação do movimento sindical à área 
acadêmica, através da FIOCRUZ, contribuiu, no Rio de Janeiro, na 
conscientização da classe trabalhadora sobre os riscos ocupacionais e 
inserção deste ponto relevante nos dissídios de segurança no trabalho. 
O CESTEH [Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana]/Fiocruz é o mais importante aliado dos trabalhadores na 
defesa de sua saúde, com papel fundamental na luta contra o mercúrio, 
na campanha pelo banimento do amianto, na inclusão da LER [Lesão 
por Esforços Repetitivos] como doença ocupacional. Relevante 
também para mim foi e é poder assessorar o Poder Legislativo na 
confecção de leis de defesa da saúde do trabalhador, assessorando o 
Deputado Carlos Minc por mais de 20 anos, em que se transformou 
ação em lei no RJ: proibição do jateamento de areia nos estaleiros; 
retirada do chumbo tetra-etílico da gasolina; não utilização de tintas 
tóxicas; proibição do uso de células de mercúrio na produção de cloro-
soda; obrigatoriedade do mapeamento de riscos ambientais; criação 
da política ambiental ocupacional (Lei 3.623/01)1; saúde mental 
humanizada (Lei 3.944/02)2; LER (Lei 2.586/96)3; Banimento do 
Amianto (Lei 4.341/04)4; Saúde auditiva (Lei 4.324/04)5. Aposentado 
da UERJ e do Ministério da Saúde, continuo assessorando o poder 
legislativo na área de saúde ambiental e saúde do trabalhador e vejo 
com imensa preocupação o retrocesso que a reforma trabalhista e a 
reforma da previdência causarão nas conquistas de todos esses anos de 
luta dos trabalhadores em defesa de sua saúde. 

1 – A Lei 3.623/01, de 27/08/2001, que REGULAMENTA O ARTIGO 293 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ESTABELECE CRITÉRIOS PARA 
DETERMINAÇÃO DE PADRÕES DE QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO E DE PROTEÇÃO À SAÚDE DOS TRABALHADORES NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO sofreu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por parte da Confederação Nacional da Indústria, que foi acatada pelo Supremo Tribunal 
Federal, em 2016.
2 – A Lei 3.944/02 garante os direitos fundamentais das pessoas usuárias de serviços de saúde mental no estado.
3 – A Lei 2.586/96 que ESTABELECE NORMAS DE PREVENÇÃO RELATIVAS ÀS ATIVIDADES QUE POSSAM DESENCADEAR LESÕES POR 
ESFORÇOS REPETITIVOS sofreu Ação Direta de Inconstitucionalidade, com medida cautelar acatada pelo Supremo Tribunal Federal, em 2006.
4 – A Lei 4.341/04, de 27 de maio de 2004, que DISPÕE SOBRE AS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS DE FIBRO-CIMENTO PELOS DANOS CAUSADOS 
À SAÚDE DOS TRABALHADORES, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO sofreu Ação Direta de Inconstitucionalidade, aguardando decisão no 
Supremo Tribunal Federal.
5 – A Lei 4.324/04, de 12 de maio de 2004, ESTABELECE DIRETRIZES VISANDO A GARANTIA DA SAÚDE AUDITIVA DA POPULAÇÃO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO.

Comentários dos Editores
Reiteradamente, as leis de proteção à saúde dos trabalhadores, exaradas pelos Poderes Legislativos Estaduais e Municipais, têm sofrido ataques das entidades patronais 
e mesmo de instituições públicas, sob a alegação de inconstitucionalidade. Baseiam-se no fato de que cabe à União legislar sobre matéria trabalhista. Ou seja, a defesa 
da saúde e da vida é compreendida, inclusive pelos juízes supremos, como um problema trabalhista e contratual. Será que esses juízes consideram que a lei que regula o 
trabalho vale mais do que a lei que defende a saúde e a vida? Será que esquecem intencionalmente que na Constituição Federal é previsto legislar sobre saúde nas outras 
esferas federativas? A quem interessa essa escolha do Poder Judiciário? 
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Artigo

Trabalho Flexível, Ação Sindical e Políticas Públicas
Francisco Lacaz 

No capitalismo atual, o chamado trabalho flexível é hegemônico. Esta 
forma de organização do trabalho caracteriza-se pela renovação constante dos 
processos produtivos; perda de vínculos formais e de direitos trabalhistas; 
salários variáveis; terceirização; trabalho em domicílio; sazonalidade; 
intensificação do trabalho. A isso se associa redução dos níveis hierárquicos; 
competitividade; polivalência; aumento da responsabilidade; vigilância 
coletiva, resultando numa forma de gestão do trabalho que se designou 
administração por estresse.

Do ponto de vista dos efeitos desta realidade no perfil das classes 
trabalhadoras, constata-se a perda da “herança” do trabalho fordista; a existência 
de uma cultura operária individualista e consumista; a fragilidade das identidades 
coletivas de classe, bem como a fragilidade de identidades políticas; resultando 
num baixo exercício de cidadania de luta por direitos trabalhistas e sociais. No 
que se refere aos efeitos na realidade da ação sindical, observa-se diminuição 

da taxa de sindicalização; atomização e fragmentação sindical; lutas sindicais 
como redução da jornada de trabalho que não reduz a intensificação do trabalho, 
na medida em que as novas tecnologias permitem que em menos horas trabalhe-
se mais! Como consequência social mais grave na ação política dos sindicatos, 
existe uma baixa influência sindical sobre as Políticas Públicas e Sociais de 
Estado, havendo predomínio do mercado.

Em relação aos efeitos mais gerais do trabalho flexível, além da 
destruição tanto ambiental como humana que caracteriza a produção do modo 
capitalista; observa-se que dá origem ao desemprego estrutural, pois não existe 
mais emprego para todos, diferentemente do que Marx designou como o exército 
industrial de reserva. A “resposta” do capitalismo ao desemprego são formas 
degradadas de trabalho, tais como o moto-frete em que as mortes por causas 
externas, ocasionadas por acidentes de trajeto/trânsito são uma mazela cada vez 
mais presente, especialmente em países como o Brasil. Outra forma degradada é 

perfil sindicAl

Sinttel RJ - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações 
e Operadores de Mesa Telefônica do Estado do Rio de Janeiro 

Com o lema do Sinttel-Rio
A nossa parte a gente cumpre
O que é direito a gente cobra

o Fórum Intersindical 
reverencia a luta de todos os trabalhadores de telecomunicações, 
na ocasião do aniversário do bravo sindicato que os representa 

no estado do Rio de Janeiro.

O início da organização sindical dos trabalhadores em 
Telecomunicações do Rio de janeiro, que hoje comemoram os 75 anos de 
reconhecimento do seu sindicato, deu-se em duas frentes: 

1) Centro dos Operários e Empregados da Light e 
Companhias Associadas, fundado em 1926, que deu origem ao 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Carris Urbanos 
que, desmembrado em 1940, 
promove a fundação da Associação 
Profissional dos Trabalhadores 
em Empresas Telefônicas, em 
reunião ocorrida na sua sede social 
no dia 05 de novembro de 1940. 
Associação esta posteriormente 
reconhecida como “sindicato” 
pelo Departamento Nacional do 
Trabalho, sob a denominação de Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Telefônicas do Rio de Janeiro, entidade representativa da 
categoria na base territorial do Município do Rio de Janeiro; e 

2) Sindicato Telegráfico e Radiotelegráfico Brasileiro, fundado 
em 06 de junho de 1931, após a edição da chamada Lei de Sindicalização. 
Posteriormente reconhecido como Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Telegráficas, Radiotelegráficas e Radiotelefônicas no Rio 
de Janeiro. 

Entidades estas unificadas em 1974 constituindo o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de 
Mesas Telefônicas.

Da fundação em 1941 ao início da década de 1970 o sindicato 
teve sua base territorial diversas vezes alterada: inicialmente representava 
somente os trabalhadores em empresas telefônicas do município do Rio 
de Janeiro, então Distrito Federal e futuro estado da Guanabara; em 1943 
se estende aos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro; em 1956, Minas 
foi excluído e o Espírito Santo incluído; em 1964, sai o estado do Rio 

de Janeiro e em 1971 sai o Espírito 
Santo, voltando assim a representar 
exclusivamente os trabalhadores do 
então estado da Guanabara.

Em fevereiro de 1990, em 
Assembleia Geral Extraordinária 
os trabalhadores aprovam a fusão 
dos sindicatos do Estado e do 
Município do Rio de Janeiro, dando 

origem ao SINTTEL Rio, hoje denominado, Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Telecomunicações, Transmissão de Dados e Correio 
Eletrônico, Telefonia Móvel Celular, Serviços Troncalizados de 
Comunicação, Radiochamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, 
Instalação e Operação de Equipamento e Meios Físicos de Transmissão 
de Sinal, Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do 
Rio de Janeiro que chega aos 75 anos com uma trajetória coroada por 
vitórias memoráveis e segue combativo, com vigor e solidez capazes de 
manter a luta, responder aos desafios apresentados, construir conquistas 
que apontam para o avanço contínuo da categoria e de intervir na defesa 
da democracia no país
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trAbAlhAdores Anônimos

Jurandir e Caetano
Ases que se complementam nas festas de família, onde o churrasco é o 

soberano. Além do prazer de cortar a carne no ponto certo da gula e de servir a 
bebida na temperatura certa da goela são parceiros no sorriso e na alegria de seus 
trabalhos. Jurandir Linhares de Figueiredo nasceu em Niterói e mora em Macaé 
faz 18 anos.  Hoje, com 44 anos, casado com Aline Maia, pai de Gabriel (8a) e 
Pâmela (21a) e avô de Miguel com 8 meses, tem muito orgulho da sua profissão 
de churrasqueiro, que exerce desde 1999. Mas isso tem uma história... 

Mudou para Macaé com objetivo de trabalhar no comércio e assim 
permaneceu por 4 anos. Mas um amigo comerciário lhe ensinou o ofício e ele 
começou a trabalhar em festas e eventos. Foi conhecendo gente e fazendo amigos 
que se tornaram um grupo, que posteriormente montou “A Casa do Garçon” na 
busca de unir esses trabalhadores para capacitação profissional, tabelar valores dos 
serviços e também trocar experiências na busca de melhorar a qualidade do serviço 
prestado. Conseguiram apoio da Prefeitura e assim foram realizados muitos 
cursos e obtiveram certificação profissional. Hoje se ressente da desconstrução 
desse grupo, porque já não existe mais um local para capacitar os novos que estão 
chegando... Ele é um apaixonado pela profissão, contudo acha que sua respiração 
fica prejudicada devido à manipulação do carvão e inalação de fumaça. Também 
relata o desconforto do calor da churrasqueira, principalmente nos dias mais 
quentes. Por permanecer em pé muitas horas sente dores nas pernas e refere o 
aparecimento de varizes. Devido a esses fatores, somados à sua idade, acha que 
deve mudar de profissão e está fazendo o curso eletrotécnico no Instituto Federal 
Fluminense, no período noturno. Mas seu sonho mesmo é fazer graduação em 
Gastronomia, porque adora cozinhar e ver a satisfação das pessoas em saborear os 
pratos que ele prepara!! Jurandir sabe que seu sonho será realizado, pois sua alegria 
é a alegria de todos os que saboreiam suas carnes bem preparadas e suculentas e 
servidas com carinho e um permanente sorriso nos lábios!!

José Caetano Madalena, na profissão de garçom há 10 anos é de sorriso 

fácil e muito gentil. Casado com Marilene Madalena e pai de Thiago (28a) e 
Giovana (20a) que mora com ele e está grávida do seu segundo filho. Caetano, 
como é conhecido, chegou em Macaé, vindo de Três Rios, há 12 anos. Veio 
trabalhar na indústria do petróleo e atuou como “homem de área” e na jardinagem 
em empresas terceirizadas da Petrobrás. Conta que trabalhava de domingo a 
domingo com baixa remuneração. Tinha vários amigos garçons que o estimulavam 
a entrar na profissão, mas ele resistia... Um dia, um deles o presenteou com uma 
camisa branca e uma gravata e assim o convenceu a iniciar no ofício. Permaneceu 
trabalhando como “homem de área”, mas somente de segunda a sexta e começou 
a fazer “bicos” como garçom em festas, bares, boates nos finais de semana e 
feriados. Com a crise econômica e o fechamento de muitas empresas na cidade, 
faz tempo está sem emprego formal, vivendo e sustentando sua família somente 
com o trabalho de garçom. Nesse trabalho não percebe que existam danos à sua 
saúde, diferentemente do trabalho anterior nas empresas, onde estava exposto a 
contaminantes químicos, cargas, materiais pesados que poderiam ferir seu corpo. 
Diz que ama ser garçom, a profissão lhe trouxe amizades novas, reconhecimento, 
clientes que se tornaram amigos... Trabalha muito em eventos em residências e se 
orgulha de entrar nas casas das famílias, no seio familiar e ele preza isso: pertencer!! 
E completa todo sorridente, “meu melhor cartão de visitas é o meu trabalho”. Sim, 
além do seu trabalho, seu melhor cartão de visitas é o seu entusiasmo pela vida e 
sua boa vontade em fazer o outro se sentir bem!! 

o trabalho em telemarketing, no qual existe a predominância de uma morbidade 
caracterizada pelo adoecimento por doenças psicossomáticas e distúrbios mentais 
como a depressão, a fadiga crônica e o burnout.As estratégias de enfrentamento 
desta realidade impõem combater o ciclo vicioso da concentração de renda, 
marca do capitalismo hodierno, ou seja, em 2015, constatava-se que 32 famílias 
possuíam a riqueza equivalente a de 3,5 bilhões de pessoas; sendo que em 2016 
esta situação agravou-se, e somente 8 famílias detinham a riqueza de 3,5 bilhões 
de pessoas. Frise-se que a desigualdade elevada de renda não é apenas questão 
sócio-ético-política, pois provoca reduzida mobilidade geracional. 

No que se refere ao enfrentamento Trabalho versus Capital, cabe 
empreender uma ação sindical que atue no campo do inimigo, isto é, a utilização 
das normas ISO de qualidade total para reivindicar qualidade dos processos de 
trabalho e não dos produtos neles produzidos, como apontou um trabalhador 
químico numa Semana de Saúde do Trabalhador realizada pelo Departamento 
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho 
(Diesat) ainda nos anos 1990: a fábrica onde trabalhava estava vendendo tintas 
de qualidade para o mercado internacional, porém ele já havia sido intoxicado 
quatro vezes por pigmentos de chumbo! Outro aspecto relativo ao enfrentamento 

na contradição Capital-Trabalho é a constatação de que a fragmentação do polo 
Trabalho não foi resolvida com a centralização sindical, havendo cada vez mais 
a necessidade de ações de resistência a partir dos locais de trabalho. Ademais, a 
ação sindical não tem dado respostas à globalização. Para tal é preciso que o polo 
Trabalho saia do defensivismo para assumir uma luta em busca da utopia socialista 
das relações sociais de produção. Isto se baseia na constatação de que o Capital 
nada é sem o Trabalho, mas o Trabalho não está preso eternamente ao Capital, 
pode dele emancipar-se, como aponta István Mèszáros!

No caso brasileiro é tarefa fundamental nos dias que correm que 
a ação sindical consequente atue pela concretização e implementação 
de Políticas Públicas, o que pressupõe a defesa intransigente do Sistema 
Único de Saúde em seus princípios originais, hoje claramente ameaçados, 
pelas ações do governo de plantão. Por consequência é imperiosa a defesa 
intransigente da Seguridade Social, na medida em que as desigualdades 
cada vez mais profundas só podem ser enfrentadas por Políticas de Estado e 
amplamente participativas. Trata-se, enfim, de buscar a cidadania mediante 
a luta por Direitos Sociais emancipatórios e não pelo mero acesso ao 
consumo, como se buscou nos últimos governos ditos de esquerda! 
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Maria Juliana Moura Corrêa

Juliana é uma das mulheres poderosas da saúde do trabalhador. Desde 
sempre na gestão de serviços, vem contribuindo para a consolidação da área 
em nosso país. É assistente social e doutora em Saúde Coletiva. Militante da 
saúde desde a época da faculdade, participa do Centro Brasileiro de Estudos 
de Saúde. Pautou sua militância na luta pela reforma sanitária brasileira 
e pela democracia e tem como marca principal sua atuação com e para os 
movimentos sociais, especialmente ligada aos sindicatos de trabalhadores.
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Minhas inquietações com a questão social e o necessário período 
de enfrentamento político pela construção da democracia no país, no 
período pós-ditadura militar, conduziram-me à busca de formação crítica 
na ciência social aplicada. Na graduação em serviço social (1980-1983) 
iniciei militância política, por meio da participação no movimento 
estudantil, na direção do diretório acadêmico e nos primeiros contatos 
com a teologia da libertação, articulação facilitada pela proximidade 
entre o serviço social e a teologia que na época ficavam no prédio 
cinco da PUCRS [Pontifícia Universidade Católica – Rio Grande do 
Sul]. Também foi nesse período que vivenciei a luta pela terra, com a 
ocupação da Fazenda Annoni, pelo MST [Movimento dos Sem-Terra], 
em Sarandi, no Rio Grande do Sul. A década de 1980 foi um período de 
efervescência do movimento estudantil e da Reforma Sanitária Brasileira, 
nos quais participei ativamente. Até hoje, participo do Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde (Cebes), cuja trajetória é marcada pela contínua 
defesa da democracia e da atenção à saúde. A escolha pela área da saúde 
foi uma decisão, desde o início de minha formação, e pela Saúde Coletiva 
como consequência do processo histórico e político instituído no Brasil 
no campo científico e ideológico.

Para complementar minha formação fiz duas residências em 
saúde mental que, apesar do esforço de transitarem entre a ênfase da 
doença e o sujeito de direito, concentravam teorias e práticas fortemente 
influenciadas pela abordagem da clínica e da teoria freudiana. Com 
muitas inquietações em relação ao modelo assistencial hospitalocêntrico 
e a formação centrada na doença versus a saúde, iniciei a militância na 
reforma sanitária. A vanguarda do movimento da reforma psiquiátrica 
conclamava por uma política de saúde mental, num contexto de 
redemocratização do país e da mobilização político-social que engendrou 
um processo de intensos debates, confrontos e conflitos de saberes e 
práticas, entre as corporações da área da saúde e da formação.

Em decorrência da minha trajetória, formação e militância, em 
1993, fui convidada a contribuir na implantação da Política de Saúde 
do Trabalhador em Porto Alegre, para a definição da abordagem de 

trabalhadores com Sofrimento Mental Relacionado ao Trabalho. O 
convite representou um novo desafio em minha vida profissional, 
especialmente no que se referia aos recursos para compreender a 
complexidade do processo de adoecimento dos trabalhadores e intervir 
nas fontes de risco, que exigia aportes teóricos acerca da produção 
social da doença. No plano da intervenção, junto com outros colegas do 
Programa de Saúde do Trabalhador, inovamos nas ações de vigilância, 
na elaboração de instrumentos como: roteiros de inspeção, protocolos, 
anamneses e pareceres interdisciplinares, abordagem crítica interativa 
em contraposição ao modelo terapêutico centrado no biológico e/
ou individual. Como membro do colegiado diretivo da Escola dos 
Trabalhadores 8 de Março, no Vale dos Sinos, na década de 1990, fui 
responsável pela formação técnico-política de dirigentes sindicais, 
momento em que a política de ST foi compreendida como central na 
formação sindical de base. Assessorei a CUT/RS nas teses de ST para 
disputa nas conferências de saúde e realizei muitas palestras e formações 
em sindicatos, bem como planejamento de intervenção nos riscos em 
parceria com representantes sindicais e serviços do SUS. Desde então, a 
Saúde Coletiva e a institucionalidade da política de ST passaram a fazer 
parte da minha atuação profissional, enquanto campo de saber, prática 
e produção do conhecimento. Referenciais teóricos, como Mário Testa 
e Cecília Donnangelo, ampliaram a compreensão do campo da Saúde 
Coletiva, enquanto campo de prática. A paixão pelos estudos e o desejo 
de integrar saber e prática me levaram em 2001 à especialização em 
Epidemiologia (Universidade Federal de Pelotas). Na coordenação da ST 
de Porto Alegre (1993), participei da elaboração do Código de Vigilância 
em Saúde, que inseriu formalmente o Cerest na estrutura da vigilância 
e efetivou o poder de polícia aos técnicos do Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador, momento em que fizemos ampla articulação com 
o legislativo para aprovação dos capítulos no código municipal de saúde.

Entre as diversas vigilâncias e modalidade de intervenção, destaco 
as experiências que integravam o conhecimento da assistência, vigilância, 
pesquisa e saber operário, como a vigilância no trem de pouso dos aviões 
de uma das grandes empresas aéreas do país. Na coordenação da Política 
de Saúde do Trabalhador no Rio Grande do Sul (1999 a 2002) assumi o 
desafio de elaborar e implantar a Vigilância Epidemiológica em ST no 
estado, com a criação do Sistema de Informações Estadual (instituído por 
decreto do governo) e da rede de Observatório de Acidentes de Trabalho 
nas emergências hospitalares. Outra definição importante para garantir o 
acesso à atenção integral à ST foi a inserção dos Cerest no processo de 
regionalização da saúde com política de financiamento fundo a fundo. A 
aprovação da Lei 11.643/2001 (banimento do amianto no RS) remeteu-
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me a importante momento histórico de decisão e processo político com 
o governo, legisladores e trabalhadores do ramo produtivo no estado. A 
partir da experiência na gestão em saúde foi possível aplicar concepções e 
diretrizes do SUS na implantação de diversos projetos nas três esferas de 
governo como coordenadora da Saúde do Trabalhador (capital e estado do 
RS) e assessora do Núcleo do Ministério da Saúde no RS, na Coordenação 
Geral de Planejamento em Saúde da SMS/POA, dentre outros cargos na 
gestão, que contribuíram para minha formação prática na Saúde Coletiva, 
na organização dos serviços e implementação das políticas de saúde do 
SUS, trajetória compartilhada com muitos sanitaristas comprometidos 
com a reforma sanitária.

Na gestão da ST, além das lideranças masculinas, houve 
forte liderança na formulação e implantação da política de ST no 
Brasil. Entre estas, quero destacar o momento histórico de produção 
de normas, planos operativos e ações em ST para o SUS, articulações 
políticas e estratégicas que unificavam objetivos comuns, lideranças 
dos estados da Bahia (Letícia), Minas Gerais (Jandira), Rio Grande do 
Sul (Juliana), São Paulo (Paula Pozzi) e Rio de Janeiro (Fátima Sueli), 
aliadas ao governo federal representado por Jacinta, na década de 1990 
e início dos anos 2000.

No mestrado, fiz um percurso de retorno ao Serviço Social da 
PUCRS (2006-2008), o que representou uma oportunidade de revisitar 
as bases teóricas que fundamentam minha formação nas ciências sociais 
aplicadas. Cabe salientar que o curso, na década de 90, rompeu com o 
conservadorismo teórico-metodológico para assumir o projeto ético-político 
baseado na teoria social crítica de leitura da realidade. O mestrado significou 
a possibilidade de aprofundamento em filosofia e economia política, numa 
perspectiva de compreender o método em Marx e suas categorias para o uso 

na pesquisa qualitativa. A dissertação do mestrado, orientada pela teoria 
em Marx, oportunizou-me trabalhar com a categoria analítica do método: 
a historicidade, contradição e totalidade, e as categorias explicativas da 
realidade: classe social e processo de trabalho, com as quais busco desvelar 
a ausência de dados de adoecimento dos trabalhadores, ao mesmo tempo em 
que caracterizo a exposição presumida pelo relato da história de exposição 
ao benzeno dos trabalhadores. Minha trajetória revela o prazer de transitar 
entre teorias qualitativas e quantitativas, ciências sociais e epidemiologia, 
que me conduziu ao doutorado em Saúde Coletiva, área de concentração 
Epidemiologia, no ISC/UFBA [Instituto de Saúde Coletiva/Universidade 
Federal da Bahia] (2011- 2014). Certamente, a formação em epidemiologia 
foi uma das decisões mais importantes na consolidação da minha carreira 
e dos estudos em ST e exposição ao benzeno no Brasil, cujos resultados 
podem contribuir com a Comissão Nacional Permanente do Benzeno, da 
qual participei como membro da bancada de governo em 2012. Atualmente, 
na condição de missão científica no Cesteh-Ensp-Fiocruz, aprofundo a 
participação no Projeto da Rede de Vigilância da Exposição ao Benzeno, 
experiência bem sucedida que integra as instituições de ensino, Cerest 
e a representação dos trabalhadores. Quando reflito sobre os grandes 
dilemas da perda de direitos da classe trabalhadora no cenário atual e os 
desafios à Saúde do Trabalhador, com a aprovação da reforma trabalhista 
e previdenciária, entendo que precisamos urgentemente fortalecer a relação 
com os movimentos sindicais e populares, realizar formação política e 
resgatar a questão democrática da saúde, como fizemos na década de 80 
e 90, e atualizar as narrativas, formatos de educação e comunicação em 
rede. Assim como formular e fazer os necessários enfrentamentos técnicos 
para as mudanças no trabalho que potencializam os riscos à saúde dos 
trabalhadores e trabalhadoras

Artigo

Mineração no Brasil: Espoliação Ambiental e do Trabalho
Ricardo Fernandes Gonçalves

As palavras do poeta mineiro Drummond fertilizam a reflexão sobre 
práticas de pilhagem de recursos territoriais pelo modelo de mineração vigente 
no Brasil e países da América Latina como Chile, Peru, Argentina e México. 

A exploração mineral nestes países deixa rastros de espoliação e 
esgotamento ambiental para extrair cada tonelada de ferro, nióbio, níquel, cobre 
e outros minérios que desempenham papel estratégico na fase contemporânea 
do capitalismo mundial, aplicados na construção de megaestruturas metálicas 
e em indústrias como a armamentista, automobilística e eletroeletrônica. 
Por consequência, as paisagens naturais impactadas pelo modelo mineral 
exportador são erodidas em poucos anos. Para extrair os minérios que 
abastecem as principais economias mundiais como da China e dos Estados 
Unidos, a força física de trabalhadores é mobilizada e exaurida pela 
superexploração do trabalho. Estas observações introdutórias esclarecem que 
o modelo de extrativismo mineral fortalece estratégias de controle do trabalho 

e apropriação privada e desigual dos territórios. A escala da produção e 
exportação, os métodos e ritmos extrativos, assim como o uso e desperdício 
dos próprios minérios, água e energia revelam a “insustentabilidade do 
desenvolvimento” em países e regiões dependentes dos empreendimentos 
de mineração. A demanda internacional por matéria prima mineral teve um 
rápido crescimento na primeira década do século XXI e ilustra a expansão do 
“capitalismo extrativo” (Petras, 2014) . Entre os anos 2001 e 2010, os valores 
das importações de minérios em todo o mundo saltaram de US$ 31 bilhões 
para US$ 230 bilhões. Neste mesmo período, o Brasil respondeu por 16% 
das cifras mundiais nas exportações. Com efeito, os resultados do comércio 
internacional dos minérios brasileiros saltaram de US$ 3,1 bilhões para US$ 
30,8 bilhões (MILANEZ, 2016)2.

Os impactos do processo expansivo da mineração, central à elevação dos 
lucros de empresas nacionais e transnacionais, ampliaram as escalas de conflitos 
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territoriais, expropriação de comunidades tradicionais e precarização do trabalho. 
A cartografia de grandes projetos de mineração em estados brasileiros (MG, 
PA, GO e BA) revela, ao mesmo tempo, a geografia dos conflitos envolvendo a 
mineração. Informações apresentadas pelo Banco de Dados de Recursos Minerais 
e Territórios, organizado pelo CETEM [Centro de Tecnologia Mineral], ao reunir 
estudos de casos socioambientais do extrativismo mineral, apontaram a existência 
de 118 conflitos envolvendo esta atividade econômica no Brasil. 

Neste sentido, alguns exemplos de conflitos e contradições da 
mineração problematizam o modelo mineral brasileiro. Um dos casos é 
a exploração de amianto crisotila pela Sama S.A 
Minerações Associadas, na mina Cana Brava, 
localizada em Minaçu (extremo norte de Goiás). O 
mineral, explorado no município goiano desde os anos 
1970, é proibido em mais de 50 países. Os efeitos da 
mineração e uso do amianto são deletérios ao ambiente 
e à saúde. Os fragmentos microscópicos lançados no ar, ao serem inalados 
provocam doenças como asbestose (fibrose pulmonar), mesotelioma (tumor 
maligno de pleura e pericárdio) e males gastrointestinais. Com efeito, além da 
paisagem desoladora e dos danos ambientais irreversíveis provocados pelas 
cavas a céu aberto, a mineração de amianto crisotila em Minaçu impõe riscos 
de adoecimento da população local e dos trabalhadores. 

O segundo exemplificado é o desastre em Mariana/MG 
(05/11/2015), pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro 

do Fundão (Samarco/Vale/BHP Billinton) na microbacia do rio Gualaxo 
do Norte, tributário do Rio Doce, afetando a bacia do Rio Doce e diversos 
municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Este evento causou a morte 
de 19 pessoas e deixou outras centenas desabrigadas, provocando um rastro 
de lama e destruição de paisagens, roças camponesas, casas, quintais, 
fontes de água potável e de existência material e imaterial (cultura) dos 
sujeitos que viviam/vivem nos territórios impactados. Este desastre, além 
de problematizar os riscos ambientais da mineração, revela que o lucro 
privado das empresas mineradoras transforma a vida humana, a segurança 

e a saúde dos trabalhadores em “peças descartáveis 
da engrenagem capitalista”, em “carcaça do capital” 
(István Mészáros). 

As críticas ao modelo de extrativismo 
mineral não significam a adoção de um 
posicionamento “anti-mineral”, resultado de 

visão radical de banimento da mineração ou interrupção das minas em 
operação no Brasil (Milanez, 2016). Estão centradas no modelo mineral 
subordinado aos ditames da lucratividade privada, depredador do meio 
ambiente e dos trabalhadores e atravessado por práticas de expropriação 
e violência na relação com comunidades tradicionais. Baseiam-se na sua 
incapacidade de garantir a reprodução social digna nos territórios; e na 
sua capacidade de perpetuar ações predatórias sobre a força de trabalho, 
os ecossistemas e os bens comuns. 

“Tudo murcha, pois a indústria extrativa 
(e não transformadora) de minerais 

não costuma deixar senão um 
rastro de pó e tristeza...” 

(Carlos Drummond de Andrade)

trAbAlhAdores Anônimos

Salve Jorge! O anjo da guarda do chopp.
Rua Barata Ribeiro, esquina de Paula Freitas... Fregueses do REAL 

CHOPP, ou simples transeuntes, têm no sorriso e na mão estendida de Jorge um 
momento de acolhimento, coisa rara nesses tempos de tenebrosas transações.

Jorge Luiz Dias, 61 anos, carioca, flamenguista, mangueirense é companhia 
imprescindível, embora sempre um pouco à distância, dos chopps e petiscos inigualáveis 
de um dos melhores botecos do Rio de Janeiro. Mantendo uma escala de trabalho de 
inacreditáveis 24 por 24 horas, Jorge (com sua simpatia) conta com a amizade dos donos 
do boteco para aguentar a jornada extenuante que lhe é imposta pelo contrato informal 
com a empresa de segurança comercial a que é vinculado. A frase que Jorge gosta de 
repetir “Eu vivo de bem com a vida” não transparece as dificuldades pelas quais passa 
um trabalhador autônomo, sem vínculo, sem previdência social e sempre correndo atrás 
para viver com dignidade, otimismo e alegria. 

Jorge estudou até o 1º ano científico, pois pretendia estudar medicina. A 
paternidade precoce adiou seus planos e hoje, com seu neto Rogério Jr., os planos 
continuam adiados. Na época, aos 18/19 anos, depois de ter sido cavalariço no 
Jockey Club, teve que se virar como vendedor ambulante na Central do Brasil. 
Lá permaneceu por muitos anos, onde se mantinha com uma certa estabilidade. 
Em 1992, com a vitória de Cesar Maia nas eleições municipais do Rio de Janeiro, 
correu um boato de que as barracas dos ambulantes da Central do Brasil seriam 
fechadas, o que de fato ocorreu em 1993, quando assume o novo prefeito. Por 
sorte, com a forte ameaça pairando sobre os ambulantes, Jorge vendeu a barraca e 
pôde comprar uma casinha em Sepetiba, onde hoje vive seu neto de 10 anos com 
os pais. Nos ‘anos Cesar Maia’ trabalhou na apuração do jogo do bicho. É possível 

que esse ofício tenha contribuído para a sua 
linda caligrafia, não se sabe. Quando Luiz 
Paulo Conde assume a prefeitura, em 1997, 
Jorge volta a trabalhar como ambulante 
na Rodoviária, onde permaneceu durante 
alguns anos. A oportunidade de trabalhar como segurança particular seduziu Jorge, 
a ponto de estar até hoje (mais ou menos 20 anos) nesta atividade. A segurança que 
Jorge realiza é uma atividade desarmada, cuja arma é o convencimento, a educação 
e a simpatia. Esse é o segredo que faz com que Jorge não tenha quase problemas 
com assaltantes, pichadores e baderneiros nas madrugadas, especialmente quando 
o bar está fechado e ele fica a postos para cumprir sua missão. Perguntado sobre 
como faz para lidar com o sono, já que fica 24 horas acordado, dia sim, dia não, 
rotineiramente, a resposta é simples. “Saio do plantão e faço minhas coisas durante 
o dia, além de procurar me divertir...quando chega a noite vou lá e durmo, p’ra 
começar no dia seguinte no horário de sempre...”     

Como o salário é pequenininho, Jorge faz uma rifa semanal do Red Label, 
whisky tradicional que já tem sua freguesia certa. Para conseguir um número da 
rifa, só com pistolão ou entrando na fila, pois quase todos os números já têm sua 
clientela cativa. O convívio com pessoas dos mais diversos tipos faz de Jorge um 
observador aguçado da natureza humana e respeitador de sua diversidade. Ele fala 
com muito orgulho: “Convivo bem com todas as classes...”

Quem passar pelo Real Chopp e tiver um tempo para sentar e tomar uma, 
vai ver o sorridente Jorge chegar devagar, com seu jeito carioca de caminhar, puxar 
uma conversa rápida e sair dizendo: “Estamos juntos, sempre.” 
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Amadeu Alvarenga 

Um Sanitarista de Fé - Estamos condenados a perseverar
Nosso companheiro Amadeu, militante, calorento e caloroso, 

assíduo frequentador da ponte Aérea Brasília-Rio para não perder uma do 
Fórum Intersindical, brinda-nos com um depoimento emocionado, literatura 
autobiográfica do mais alto nível. Fala Amadeu!

Chamando minhas Saudades. De um Sanitarista de Fé, quase de profissão, 
ceifada a condição pela Ditadura sórdida! Chegando aos dez anos, 1961, me firmou, 
me encantou perspectivas. Já apaixonado pelo Fluminense, Mangueirense e pela 
Eliana, da Araújo Leitão, do Lins. Castilho, Pinheiro, Garrincha, Zito e Nilton 
Santos, Dick Farney, Lúcio Alves, Silvio Caldas, Gardel, Dolores Duran, Maysa, 
meus ídolos, Silvinha Teles e Dona Silvia (minha professora), minhas paixões mais 
maduras. Campanha da Legalidade, Brizola mandando ver (esmagando os fascistas, 
lacerdistas, o imperialismo e o escambau), me batizando revolucionário Brizolista. 
Discurso ouvido impressionado, no PHILCÃO, com meu Vozão Amadeu, Getulista, 
pertinho também da minha generosa mãe Guerreira Bea, Brizolista e de firme amigo 
e timoneiro, pai gauchão, Alvarenga, Meus amores. Em junho, Dona Silvia, minha 
valente Professora trabalhista, inesquecíveis braveza e pernas, nos levou ao Museu 
do Índio (idealizado por Mestre Darcy Ribeiro), no Maracanã, comemoração da 
criação do Parque do Xingu. Criado, pela luta belíssima do Antropólogo Maior 
Darcy Ribeiro, meu Pajé inspirador, de pensares libertários, do profundo amor 
ao meu Brasil. Sertanistas, os irmãos, Leonardo, Claudio e Orlando Villas Boas 
que me ensinaram o profundo amor às causas do índio (eu mesmo descendente 
de Charruas), Sanitarista Mór Noel Nutels, Médico do Povo Brasileiro, combateu 
a tuberculose e a malária, com genial despojado incansável afinco, me instigou a 
estudar Medicina, além do eterno defensor dos Índios, Marechal Rondon. Minha 
vida marcada para sempre.

Brizola (além de Jango, Che, Lenin e João Cândido) referência política. 
Persegui o ideal sanitarista, entrando no Curso de Medicina 1974, em Petrópolis, 
depois na UNB [Universidade de Brasília], ainda mais incitado, comovido, ao ler o 
livraço Quarup do Antonio Callado que com Maíra de Darcy Ribeiro são as bíblias 
do Brasil real, profundo... Na faculdade, acompanhei atento como estudante, o 
‘Movimento Sanitário’. Criamos na UNB, um Coletivo de Comunas (Yo También 
Brizolista), procurávamos atentos saber tudo que podíamos, do produzido pelo CEBES 
[Centro Brasileiro de Estudos de Saúde], atentos aos Sanitaristas; Eleutério Rodriguez 
Neto, David Capistrano Filho, Sergio Arouca, Eduardo Azeredo Costa (depois Irmão, 
Mestre querido), Anamaria Tambellini, Hésio Cordeiro, enfim curiosos comunas, a se 
firmarem Sanitaristas. Cuidar do brasileiro ferrado, cuidar dos índios, sarar o Brasil, 
era nossa sina. Iniciado no período de transição democrática, anos 70, o movimento 
sanitarista lutava pela democracia na política nacional de saúde... “uma atenção à saúde 
efetiva dependia de um sistema de saúde democrático, viável somente em um regime 
democrático. O movimento tem, assim, como princípio o reconhecimento da saúde 
como direito universal a ser garantido pelo Estado através de um sistema de saúde 
universal e equânime” (LOBATO, 2000, p.17).

Esse princípio, baseado em uma proposta de medicina comunitária, 
apontava para uma reversão do modelo assistencial curativo e especializado e para 
a expansão da oferta de serviços básicos descentralizados. Na verdade, estamos 
falando do Movimento Sanitário no Brasil que, iniciado em plena ditadura (1974), 
criou ampla rede pública de serviços e moldou-se pelo movimento de formação 
crítica dos sanitaristas (militantes, intelectuais e lideranças comunitárias 

defensores da Reforma Sanitária) (FLEURY, 1994). Em 1977, soldado do 
Movimento estudantil, fomos expulsos da UNB, com outros bons Camaradas, 
pelo Reitor fascista Contra-Almirante, verdugo da Educação, josé carlos azevedo. 
Já trabalhando no Banco do Brasil, pai da amada filhinha Bárbara, hoje mãezinha 
da amada netinha Julinha, e engajado na luta sindical, me dediquei a estudar e 
agir: Saúde, Condições de Trabalho, Engels, Zola, e tome polca. Mesmo cassado 
da Medicina, mas engajado no Movimento Sindical, dedicado a defender a 
Saúde do Trabalhador, acompanhei a Conferência de ALMA ATA em 1978, e 
participei em 1979 do I Simpósio Nacional de Política de Saúde, realizado pela 
Comissão de Saúde da Câmara de Deputados. O CEBES apresentou uma proposta 
de reorganização do sistema de saúde (já na época chamava de Sistema Único 
de Saúde), década de 80. Criamos o Movimento de Saúde do Banco do Brasil, 
com laços estreitos com pessoal da UFRJ, UERJ, UNICAMP, UFCE. Sanitaristas 
Jaques, Onildo, Sylvia Jardim, Graça Moulin, Dr. João Ferreira, Cristininha, Cesar 
Rodrigues ... e tome de defender o trabalhador. Em 1985, a vivência na UNB 
me deu régua e compasso na construção da Secretaria de Saúde do Trabalhador 
no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, junto com o saudoso Lao-Tsé 
da CAIXA. Daqui no bacana encontro com irmãos comunas queridos, grandes 
sanitaristas Fadel, Jorge Huet, Fatinha, Maria Helena, Anamaria Tambellini, Jorge 
Teixeira e outros engajados pensadores militantes, a lutar pelo SUS (decisivos 
na peleja dentro da Constituinte, contra os sujos interesses da saúde privada) e 
implantar o Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador no Rio de Janeiro. Bom 
dizer que este Coletivo de Saúde do Trabalhador, capitaneado pelo pessoal da 
FIOCRUZ, formado pela Academia e Sindicalistas, realizou obra revolucionária, 
pela Causa do   Trabalhador. Os sabidos, destemidos debates, transformados em 
ações drásticas, combatendo a opressão do capital, fizeram História, referência até 
hoje, de como se faz resistência contra Condições de Trabalho aviltadas. Em Pleno 
século XXI, meu Mestre Sanitarista de Prima, Mano Véio Eduardo Azeredo Costa, 
me convoca para Missão Comuno-Brizolista, na defesa do brasileiro, primeiro, 
com o Camarada Eduardo Simas querido, na Fundacentro/MTE, Ministro nosso 
maninho, Carlos Daudt Brizola, depois num esforço de reportagem, no Ministério 
da Saúde, com Sanitarista, o bom Pedro Reginaldo, onde combatemos o Aedes 
com sabedoria. Tenho que dizer da missão em Cuba, construindo o Comitê 
Gestor de Saúde, Brasil-Cuba, onde realizei um sonho de uma vida e aprendi p’ra 
caramba no enfrentamento com o Golpismo neoliberal-golpista, desumano. Mais 
agora reencontro Guias Espirituais, Sanitaristas do Trabalhador, maninhos Luiz 
Carlos Fadel e Jorge Huet (com quem compartilhei batalha pelo proletariado no 
MS), Maria Helena, sob a Direção na ENSP, do Camarada Brizolista Hermano, 
e que me apresentaram queridos pensadores, militantes, Ana Paula, Jaqueline, 
Luciene, Renato, Carol, Emerson, no nome de todo coletivo, construindo o Fórum 
Intersindical, de Saúde Trabalho e Direito, do DIHS/ENSP/FIOCRUZ, onde 
percebo o mesmo compromisso e sabedoria do Movimento Sanitário da década 
de 70, tristemente coincidindo com tempos iníquos golpistas. Digo aqui, também 
no agora, da Militância no Sindicato dos Bancários de Brasília, acolhido pelas 
Secretarias de Formação Sindical, sob a regência da Professora Teresa Cristina, e 
de Saúde do Trabalhador, sob a coordenação da Bancária Monica Dieb, fazendo 
Saúde do Trabalhador, graças à compreensão lúcida e generosa do Presidente 
Eduardo Araújo. Estamos condenados a perseverar
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Se Ramazzini fosse vivo...
O Fórum Intersindical completa dois aninhos de vida, anda, fala, 

pensa, grita, uma criança precoce, cheia de vida, de coragem, de força, 
de indignação. Mostra a que veio. Atravessando o momento tenebroso 
em que vivemos no Brasil, é oportuno lembrar de Bernardino Ramazzini. 
Rotulado IMPROPRIAMENTE por muitos como o pai da Medicina 
do Trabalho, Ramazzini, na verdade, foi o primeiro médico na história, 
ainda no século XVIII, a sistematizar as doenças dos trabalhadores e a 
se indignar com elas. Crítico veemente de uma medicina que, naquela 
época, não associava o trabalho às doenças dos trabalhadores, Ramazzini 
é, com certeza, o grande mentor da Saúde do Trabalhador. Distintamente 
da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional, que sequer existiam 
naqueles tempos, Ramazzini considerava os trabalhadores como sujeitos 
e não como meros objetos. Sofria com eles, tentava entendê-los em seus 
padecimentos. Estudava seus ofícios, compartilhava suas desgraças. Fazia, 
portanto, Saúde do Trabalhador. Na Faculdade de Medicina ensinava a 
seus alunos, futuros médicos, que deviam perguntar aos trabalhadores 
adoecidos que arte exerce? Ao fazer essa indagação, Ramazzini, 
demonstrava, de antemão, que respeitava os trabalhadores como artífices, 
como artistas de sua obra principal para propiciar a vida de outros: o seu 
trabalho. Ao ensinar a seus alunos que deveriam perguntar qual era o 
ofício dos seus pacientes, ele demonstrava o quanto não se valorizava o 
trabalho como fonte de adoecimento. Ramazzini mostrava a seus alunos 
que o trabalho é uma questão central da vida das pessoas que trabalhavam, 

ou seja, todas as pessoas que sustentavam as sociedades medievais, para 
que os nobres e a realeza pudessem usufruir de seu conforto, de suas 
ostentações e de suas indiferenças para com o povo, explorando o trabalho 
alheio. Ramazzini cumpria com o seu próprio ofício de médico, coisa 
que, ainda hoje, muitos médicos, nas empresas, na Previdência Social, 
nos serviços de saúde, nas firmas prestadoras de serviço de Medicina 
do Trabalho e de Saúde Ocupacional, não o fazem. Exceções à parte, a 
Medicina do Trabalho segue subserviente ao capital, contribuindo para 
que os trabalhadores sigam morrendo e adoecendo. A cumplicidade da 
medicina, da engenharia, da técnica e de uma certa ciência, enfim, com 
o adoecimento e a morte no trabalho, é coisa que deixaria Ramazzini 
perplexo. Como imaginar que 300 anos depois, ainda existam médicos que 
não veem o trabalho das pessoas por trás de seus males? O sábio médico 
que morreu em plena sala de aula com seus alunos tinha dignidade como 
médico. Por isso, se Ramazzini fosse vivo seria um convidado especial 
para participar do Fórum Intersindical. Seus ensinamentos seriam bem-
vindos. Por certo ele nos diria que não são os médicos os culpados por 
esses problemas, tampouco os profissionais de saúde em geral, alojados 
nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, nem, tampouco, os 
pesquisadores das universidades que pouco fazem para considerar a saúde 
no trabalho como um dos mais graves problemas de saúde pública no 
Brasil, senão o mais grave. Mas ele diria também que é preciso mudar suas 
posturas, cumprir com suas missões e redobrar as suas lutas

trAbAlhAdores Anônimos

Bernardino Ramazzini
Depoimento de um médico (quase) anônimo

Não me incomoda o fato de eu ser um trabalhador anônimo. Os 
médicos sempre ocuparam uma posição de destaque nas sociedades. Portanto, 
o meu anonimato não foi tão radical. Até um certo destaque e uma certa 
notoriedade me foi concedida, nos locais onde exerci o meu ofício. Mas, não 
me era destinado o fausto da fama. Ao contrário, por exercer minha arte nos 
labirintos do mundo do trabalho, o anonimato de médico me possibilitava ouvir 
e ser ouvido como um trabalhador igual a todos os demais. A fama me traria o 
desgosto de ser olhado como se eu fosse uma espécie de divindade. E, como eu 
aprendi a saber, os deuses sempre olharam para os trabalhadores com desdém e 
sem misericórdia. A parte que me coube no exercício de meu ofício foi conhecer 
o ofício daqueles que, esses sim, viviam, adoeciam e morriam no completo 
anonimato, Nunca se deu nome àqueles que ergueram o mundo. Nunca se fez 
jus àqueles que alimentaram os famosos e os notórios que povoam os livros de 
história. Nunca trouxeram à luz, sequer, as mãos calejadas que suavizaram os 
caminhos dos nobres e poderosos para estes melhor exercerem suas injustiças 
com os trabalhadores que sustentaram com dignidade as vidas indignas dos 
que lhes oprimiram ao longo da história. Como um trabalhador anônimo entre 
todos os demais, percebo que meu anonimato continua vigorando hoje, 300 
anos depois, entre aqueles que exercem o mesmo ofício da medicina a que 

me destinei. Ainda não se reconhecem os trabalhadores como sustentáculo das 
sociedades, como chama que mantém o calor da vida sobre a Terra e como 
alicerce de toda a arquitetura humana. Não quero deixar o anonimato para 
alcançar a fama. Só tem sentido eu deixar de ser anônimo se todos aqueles 
trabalhadores que estudei seus males e suas dores em seus ofícios e suas artes, 
e com quem convivi durante minha vida – mineiros, douradores, iatraliptas 
(massagistas), químicos, oleiros, estanhadores, vidraceiros e fabricantes de 
espelhos, pintores, os do enxofre, ferreiros, gesseiros e caleiros, farmacêuticos, 
cloaqueiros, pisoeiros, azeiteiros, curtidores, queijeiros, os dos ofícios imundos, 
os de fumo, coveiros, parteiras, nutrizes, vinhateiros, cervejeiros e destiladores, 
padeiros e moleiros, fabricantes de amido, peneiradores e medidores de cereais, 
lapidários, estatuários, britadores, lavadeiras, cardadores de linho, cânhamo e 
seda, banhistas, salineiros, os dos ofícios em pé, os operários sedentários, os 
trabalhadores judeus, corredores, cavaleiros, carregadores, atletas, joalheiros, 
mestres de dicção, cantores e outros desse gênero, agricultores, pescadores, 
militares, pedreiros, literatos, tipógrafos, escribas e notários, confeiteiros, 
tecelões, bronzistas, carpinteiros, amoladores, ladrilheiros, poceiros, 
marinheiros e remeiros, caçadores, saboeiros e todos os demais trabalhadores 
que não estão aqui listados – possam ter reconhecida sua identidade social de 
tecelões da teia da vida, confeiteiros do doce da natureza humana, arquitetos 
da morada da dignidade. 
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Bernardino Ramazzini

Esperança e indignação são as palavras que Ramazzini pronunciou ao baixar 
o terreiro do Fórum Intersindical. A coordenação se sente honrada em poder 
entrevistar o ilustre médico. Ao baixar com suas vestes de época, Amadeu 
gritou lá do fundo: Diz aí Ramazza! Nosso convidado, sentindo-se à vontade, 
olhou para todos do Fórum Intersindical, como quem acha que chegou no lugar 
certo, embora sorrindo bem discretamente. Recusando, com muita elegância, 
a cachacinha do Beto do Amapá, Ramazza deu-nos um depoimento histórico. 
Falou sobre o que acha da saúde do trabalhador com a sabedoria acumulada 
de quem viveu há mais de três séculos, acompanhando os acontecimentos. 
Falou sobre a culpabilização dos trabalhadores, a injustiça de morrer no 
trabalho e outros temas. Muitos dos companheiros do Fórum Intersindical, 
num ambiente descontraído, mas coberto de seriedade, fizeram perguntas ao 
nosso convidado. Ramazzini nos brindou com momento memorável e único. 
Oxalá todos os médicos possam ser assim algum dia...

Fórum (coordenação): Professor, é com muita honra e 
gratidão que o recebemos em nosso Fórum Intersindical. 

Ramazzini: Agradeço a oportunidade e o prazer em debater esse 
tema. Tenho acompanhado com atenção o que se passa pelo mundo, em 
matéria de saúde do trabalhador, e as coisas andam muito mal. Morrem 
dois milhões e 300 mil trabalhadores, todos os anos, por acidentes e 
doenças do trabalho. O Brasil não foge à regra dessa calamidade.  

Luizinho: Professor Bernardino, a que o senhor atribui essa 
calamidade de saúde pública no Brasil? 

Ramazzini: Quando escrevi meu livro As doenças dos 
trabalhadores, dizia: Não só nos tempos antigos, mas também na nossa 
época, os governos bem constituídos têm criado leis para conseguirem 
um bom regime de trabalho1. Portanto, Luizinho, parece que vocês não 
têm tido, no Brasil, governos bem constituídos.

No livro, assinalava: Fico aqui em dúvida se aos médicos que se 
ocupam de elegância e de asseio [...] possa eu convidá-los para verem 
as latrinas e agitar a bílis no seu nariz2. Claro que não é um problema só 
dos médicos, pois são meros profissionais de saúde, como os demais, e 
dependem de políticas públicas, inclusive na sua formação, mais eficazes 
para combater a calamidade da morte e do adoecimento no trabalho.

Edna: Professor Ramazzini, sei que o senhor não estudou 
o trabalhador da área de telecomunicações, que é um trabalho 
da modernidade, mas o que o senhor acha do fato de que muitos 
operadores de manutenção estão expostos ao chumbo? 

Ramazzini: Acho muito grave. Na minha época estudei o trabalho dos 
oleiros, aqueles que trabalham com cerâmica, e vi coisas terríveis. Expostos 
ao chumbo logo adoecem. Primeiramente surgem tremores nas mãos, depois 
ficam paralíticos, dementes, caquéticos, desdentados e com lienteria [forma 
grave de diarreia em que o alimento é eliminado sem ser digerido], sendo raro 
encontrar-se um oleiro que não exiba facies plúmbea e cadavérica3.

Ronaldão: Professor, sou bancário. O sofrimento mental é 
um dos maiores problemas de nossa categoria. Como resolver esse 
problema?

Ramazzini: Ronaldo, a moderna ocupação do bancário, 
principalmente, pela possibilidade de ampliar seu salário ultrapassando 

as metas estabelecidas pelos bancos, cria uma falsa impressão de que 
os bancários podem se tornar príncipes. Nunca serão, adoecerão antes. 
Príncipes são somente os donos dos bancos. Quando estudei os escribas, 
notários e os secretários dos príncipes, observei: Na mesma categoria 
estão compreendidos os secretários dos príncipes, cujo prazer da 
companhia não é a última glória; passam por grande tortura mental não 
só pela multidão de cartas que escrevem, como porque não adivinham 
as intenções deles, ou porque, por astúcia dos príncipes, não querem ser 
entendidos de duas maneiras; o certo é que aqueles que se destinam a 
esse emprego maldizem seu trabalho e, ao mesmo tempo, a corte4. Não 
é fácil resolver esse problema, mas a primeira providência é o bancário 
assumir sua consciência de classe de que não é príncipe e nunca será. É 
apenas um secretário dos príncipes, mais um entre os demais. Morrerá de 
sua tortura mental.

Ilquias: Sou dirigente sindical da base dos metalúrgicos. 
A forma como os sindicatos se organizam hoje é suficiente para 
melhorar a saúde dos trabalhadores?

Ramazzini: Ilquias, sinceramente, acho que falta muito. Fui médico 
mais de 100 anos antes dos sindicatos existirem. Naquela época, vendo o 
sofrimento e a desgraça dos trabalhadores, acharia que os trabalhadores 
unidos e organizados dariam fim à exploração no trabalho. Mas isso não 
ocorreu. Muitas coisas melhoraram, mas ainda existem condições de 
trabalho que são iguais ou piores das que vi há mais de três séculos. 

Ilquias: O que o senhor acha que falta?
Ramazzini: Vergonha na cara dos poderosos é o que mais falta. 

Mas a união dos trabalhadores organizados e motivados para o bem 
comum da saúde no trabalho ainda está faltando. Sei  que  é  muito  difícil  
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lutar  contra aqueles que os exploram, dizem ou pensam: SE ACHA QUE 
ESTÁ SENDO EXPLORADO SUMA DAQUI E VAI MORRER DE 
FOME POR AÍ. Ainda assim, a luta organizada dos trabalhadores é a 
única forma de mudar a saúde no trabalho. 

Zulu: Os trabalhadores do saneamento, no século XXI, não 
têm proteção. O que o senhor acha disso?

Ramazzini: Terrível, Zulu, você sabe que me interessei pela 
saúde do trabalhador por causa dos trabalhadores do saneamento? Era 
médico mas ainda não me ocupava dos ofícios. Naquela época, as cloacas 
das casas eram esvaziadas de três em três anos por um cloaqueiro. 
Esse trabalhador foi o antepassado ocupacional dos trabalhadores do 
saneamento... e como tal trabalho se fizesse em minha casa, observei que 
um dos operários, naquele antro de Caronte, trabalhava açodadamente, 
ansioso por terminar; apiedado de seu labor tão impróprio, interroguei-o 
por que trabalhava tão afanosamente e não agia com menos pressa, para 
que não se cansasse demasiadamente, com o excessivo esforço. Então, 
o miserável, levantando a vista e olhando-me desse antro, respondeu: 
“Ninguém que não tenha experimentado poderá imaginar quanto custaria 
permanecer neste lugar durante mais de quatro horas, pois ficaria cego”5. 
O impacto foi tão grande que resolvi estudar as doenças dos trabalhadores. 
Imagino como você, enquanto dirigente sindical, deve se sentir com o 
sofrimento de seus companheiros. Mesmo sabendo que as condições hoje 
são outras, mudam as razões do sofrimento mas não muda o sofrimento. 

Alessandro: Sou comerciário. Ficamos muito tempo em pé e 
carregamos muito peso. Como isso afeta a nossa saúde?

Ramazzini: Nas artes que têm de ficar de pé, os operários 
estão propensos, sobretudo, às varizes. Pelo movimento tônico dos 
músculos, é retardado o curso,  quer fluente, quer refluente, do sangue 
que então se estanca nas veias e válvulas das pernas, produzindo 
aquelas tumerações chamadas varizes6. ...profissões que obrigam 
a permanência de pé também podem ocasionar úlceras nas pernas, 
fraqueza nas articulações, perturbações dos rins e urina sanguinolenta7.  
Para a prevenção da hérnia, que pode decorrer desse ofício, é preciso 
que a arte dos que carregam peso seja acompanhada da arte dos que 
organizam as atividades de trabalho.   

Angela: Sou motorista de ônibus. O médico da empresa acha 
que sou culpada pelos problemas de saúde que tenho, como dores, 
por exemplo. 

Ramazzini: No meu livro dizia: ... o médico que vai atender 
a um paciente proletário não se deve limitar a pôr a mão no pulso, 
com pressa, assim que chegar, sem informar-se de suas condições; 
não delibere de pé sobre o que convém ou não convém fazer, como 
se não jogasse com a vida humana; deve sentar-se, com a dignidade 
de um juiz, ainda que não seja em cadeira dourada, como em casa 
de magnatas; sente-se mesmo num banco, examine o paciente com 
fisionomia alegre e observe detidamente o que ele necessita dos seus 
conselhos médicos e dos seus cuidados piedosos. Um médico que 
atende um doente deve informar-se de muita coisa a seu respeito pelo 
próprio e pelos seus acompanhantes8. Esse médico não levou nada disso 
em consideração; ao culpar você, está se eximindo de responsabilidade 
e, pior, tira a responsabilidade do dono da empresa de ônibus. Você, 
vítima do seu trabalho extenuante e sem condições adequadas, acaba 
sendo culpabilizada por seus problemas. 

Miriam: A propósito, o que acha da atuação dos médicos do 
trabalho? Afinal, que arte exerce o médico do trabalho?

Ramazzini: Não é uma pergunta fácil. Na minha época não 
havia médico disso ou daquilo. Entendo que a evolução tecnológica no 
diagnóstico e na terapêutica exigiu do médico adaptar-se à complexidade 
da medicina. Daí o surgimento de tantas especialidades clínicas. Mas, 
a Medicina do Trabalho não é uma especialidade clínica. Ela foi criada 
como uma forma de controle dos trabalhadores, no início controlava o 
corpo, atualmente controla a alma. O sofrimento mental é um exemplo. 
Que médico tratará o trabalho doente? A única forma de tratar do trabalho 
doente é impedir que ele adoeça, é mantê-lo sadio, de modo a que o 
trabalho não adoeça os trabalhadores. Quem faz isso é a política, é a lei, é 
a mudança de mentalidade dos donos do trabalho. 

Miriam: Professor, e qual é o papel dos trabalhadores nisso?
Ramazzini: Somente a união dos trabalhadores organizados é 

capaz de exercer a pressão social sobre o poder político. Já passou da 
hora dos trabalhadores fazerem uma rebelião ética e civilizada contra o 
adoecimento e a morte no trabalho. As diferenças e divergências entre os 
trabalhadores devem ser superadas. Os trabalhadores devem ter igualdade 
na luta pela saúde. Não podem ter igualdade somente na hora de morrer 
do trabalho. 

Fórum (coordenação): Professor, com nosso agradecimento, 
deixe suas palavras finais...

Ramazzini: Volto ao passado com esperança. Nesse agradável 
passeio que fiz ao futuro, 300 anos depois, fico muito feliz com algumas 
coisas que melhoraram e indignado com as que permanecem iguais, ou 
mesmo pioraram. Mas mantenho a esperança, porque agora há sindicatos 
e organização de trabalhadores. O Fórum Intersindical é uma forma de 
organização para a resistência contra as doenças dos trabalhadores. Creio 
que se eu voltar de novo algum dia, encontrarei um mundo do trabalho 
mais digno. Contem sempre comigo.

Citações da entrevista no livro (disponível em www.multiplicadoresdevisat.com) 
1 - pag. 23 // 2 - pag. 75// 3 - pag. 47 // 4 - pag. 238

Método de Ramazzini
Segundo Vasconcellos e Gaze, 2013, p. 82

• Descrição do ofício e as relações sociais envolvidas
• Análise do processo de trabalho
• Análise do ambiente de trabalho

• Análise da organização do trabalho
• Analise dos riscos e cargas

• Identificação das doenças agudas e crônicas
• Fisiopatogenia das doenças
• Distribuição epidemiológica

• Tratamento
• Prevenção

• Relação dos ofícios com o meio ambiente
• Revisão bibliográfica



113

Artigo

Ramazzini e a obra que revelou a vida dos trabalhadores em 1700
Rosangela Gaze

Para conversar com vocês, selecionei uns retalhos da edição 
comemorativa dos trezentos anos após a publicação da obra magna 
(Ramazzini, 1700) em que o médico e professor Diogo Pupo Nogueira 
(2000, p.310) mencionava:     

Quantos trabalhadores hoje em dia encontram a morte no seu 
trabalho, levando consigo para a sepultura o erro dos médicos que 
ignoraram que as doenças profissionais também podem matar. Tal erro 
só desaparecerá quando todos os médicos que deixam suas escolas se 
conscientizarem de que as condições de trabalho podem causar doenças e 
mesmo a morte dos trabalhadores brasileiros.

Quantos médicos e outros profissionais de saúde ainda serão 
formados nos atuais 317 anos – e mais além – da publicação original, sem 
reconhecerem a importância da saúde no trabalho? Conscientizar os mais 
jovens implica que seus professores estejam conscientes, envolvendo-
se na transformação de práticas docentes e de saúde, enredando-se na 
reflexão e modificação de suas próprias atitudes. A associação trabalho e 
doença, como Ramazzini percebia, está atrelada ao mapeamento produtivo 
de cada território, visto que as “artes que se exercem” são diversas e cada 
ofício pode ocasionar múltiplos agravos (Ramazzini, 2000, Prefácio). Os 
ofícios mudam de nome, os ambientes, processos de trabalho, doenças e 
conhecimento científico se modificam. 

A epidemiologia se propõe a estudar os agravos visando responder 
às questões centrais (quais trabalhadores adoecem, de que, onde, quando, 
por que e como) (Vasconcellos; Gaze, 2013) e a resposta  a  essas  perguntas, 
ao  acompanhar  a  dinâmica do mundo do trabalho, pode impactar na 
redução do adoecimento e morte dos dias atuais e futuros (Mendes; Wünsch 
Filho, 2013). Descer mananciais de água – que suscitava risos dos médicos 
contemporâneos de Ramazzini (2000, p.33) –, visitar galerias de esgoto, 
adentrar granjas de suínos e oficinas de metalurgia, observar processos de 
trabalho em geral são atos médicos! Vejam a sagacidade do Dr. Ramazzini 
ao observar a hidropisia (ascite, derrame pleural, edemas) - que acometia, 
dentre outros, os peneiradores e medidores de cereais – e os processos e 
riscos a que esses trabalhadores eram expostos:  

Não é menos digno de admiração o modo pelo qual o trigo, que 
permaneceu amontoado muito tempo em locais fechados ou subter-
râneos, como na Toscana, desprenda tão prejudicial emanação; pode até 
matar os que pisem esses lugares para apanhá-lo, se antes não deixarem 
a porta aberta, permitindo que se exalem, pouco, os vapores maléficos 
(Ramazzini, 2000, p.150).

Hoje está bem estabelecido o nexo entre câncer de fígado e 
exposição a toxinas de fungos presentes em cereais estocados (aflatoxinas) 
mas é a observação arguta e sem pré-conceitos, como Ramazzini 

fartamente demonstra, que possibilita a construção de novas hipóteses 
epidemiológicas a serem verificadas. Ramazzini desenvolveu um método 
(quadro) para sistematizar as doenças dos trabalhadores, com múltiplas 
entradas e saídas de informações, propiciou, no formato classificatório 
rudimentar da época a compreensão da importância da abordagem integral 
do processo saúde-doença. A cada capítulo, referindo-se ao conjunto de 
doenças (no plural) associadas ao ofício, incluindo a organização e análise 
dos diversos processos de trabalho necessários, desvenda-se ao leitor a 
existência de mais de um fator condicionante e de consequências para as 
doenças. Identifica os atores sociais envolvidos, como os representantes 
do poder político e econômico, o contexto socioeconômico de utilização 
da mão-de-obra, assim como situa as recomendações preventivas e 
terapêuticas remetendo à historicidade das práticas de saúde. Método 
(quadro abaixo) que foi construído, junto aos artífices, amalgamando 
saberes. O foco de seu método estava na adequação dos processos 
para proteger o trabalhador, ilustrado na utilização de equipamentos de 
proteção coletiva: uso de máquinas pneumáticas para a retirada do ar 
viciado das minas (Vasconcellos; Gaze, 2013, p.82). 

Essa abordagem integralizadora das informações poderia ser 
aperfeiçoada pelo investimento na qualificação da coleta de dados 
primários e, através dos recursos cibernéticos atuais, pela articulação dos 
sistemas existentes. Um dos pilares da atual Saúde do Trabalhador, - a 
interdisciplinaridade - é evidente em sua obra. Completo essa narrativa com 
breve resumo de sua trajetória de vida eternizada pelo legado aos trabalhadores. 
Ramazzini faleceu em 1714, aos 81 anos, à frente de seus alunos e colegas, 
ao tentar vestir a beca para iniciar mais uma aula na Universidade de Pádua, 
sendo enterrado numa das igrejas de Pádua. Lecionou em diversas Faculdades 
de Medicina (Universidades: Pádua, Veneza, Módena). Adquiriu malária 
possivelmente pelas condições de trabalho em Viterbo/Itália e, no retorno a 
Carpi para se tratar, conheceu Francesca Righi com quem se casou e teve três 
filhos. Estudou Filosofia e Medicina na Universidade de Parma, graduando-se 
médico, em 1659, aos 25 anos. Nasceu em 1633, em Carpi, Emilia-Romagna, 
Itália. Ramazzini pesquisou e redigiu seu tratado sobre as doenças dos artífices 
em menos de dez anos.

Estudou medicina geral, clínica médica, epidemiologia, 
sanitarismo, meteorologia, ciências, filosofia, história, letras, poesia, 
literatura e artes, dentre outras, articulando saberes e autores, como na 
interdisciplinaridade que conhecemos hoje como um princípio da Saúde 
do Trabalhador. Parece ter sido, portanto, um médico, professor e escritor 
que trabalhava em regime intensivo. Mostrava-se, ao que se depreende de 
sua obra, independente em suas ideias, não permitindo que as críticas e 
ironias limitassem seu trabalho.

Referências Bibliográficas:
Ramazzini, Bernardino. As doenças dos trabalhadores. Tradução de Raimundo Estrêla. 4. ed. São Paulo.
Vasconcellos, Luiz Carlos Fadel; Gaze, Rosangela. Saúde, trabalho e ambiente na perspectiva da integralidade: o método de Bernardino Ramazzini. Revista Em Pauta, 32(11):65-88. 
2013. Disponível em http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/10156/8139 Captado em 06/08/17. 
Mendes, René; Wünsch Filho, Victor. A contribuição da epidemiologia para o estabelecimento das relações causais entre trabalho e condições de saúde dos trabalhadores e outros usos a 
contribuição da epidemiologia para o estabelecimento das relações causais entre trabalho e condições de saúde dos trabalhadores e outros usos. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu Rio, 2013. [Cap. 6]  
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Jandira Maciel da Silva

Médica pela UFMG [Universidade Federal de Minas Gerais] em 1984, Jandira 
pautou sua atuação, desde sempre, na Medicina Preventiva e Social e na Saúde 
Pública. A aproximação, na vida acadêmica, com a questão da relação saúde-trabalho 
deu-se no mestrado em Engenharia de Produção e no doutorado em saúde coletiva, 
na Unicamp [Universidade Estadual de Campinas/SP]. Professora do DMPS/FM/
UFMG [Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina], é 
responsável pela disciplina de saúde do trabalhador na graduação médica, honrando 
os ensinamentos de Bernardino Ramazzini. Em sua inesgotável atuação na saúde 
do trabalhador é também supervisora da Residência em Medicina do Trabalho 
do Hospital das Clínicas e do Serviço de Saúde do Trabalhador do Hospital das 
Clínicas/UFMG.  Sua atuação, atualmente, é dirigida para a vigilância em saúde do 
trabalhador, o trabalho rural e a questão dos agrotóxicos e do câncer relacionados 
ao trabalho. Coordena o Grupo de Trabalho de Saúde do Trabalhador da Abrasco 
[Associação Brasileira de Saúde Coletiva], participa do GESTRU/UFMG [Grupo de 
Estudos em Saúde e Trabalho Rural], do Grupo Técnico-Científico da Fundacentro-
MG e é membro da CIST/MG [Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador].
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FIS: Jandira, conte-nos como foi sua entrada na 
saúde do trabalhador (ST). 

Jandira: No Internato Rural (Ouro Verde de Minas/
Vale do Mucuri, uma das regiões mais pobres de MG), avancei 
um passo na compreensão das relações entre saúde, doença e trabalho, ao 
conhecer a dura realidade dos trabalhadores rurais, que trabalhavam em 
regime de agricultura familiar e que, cotidianamente, chegavam ao nosso 
pequeno ambulatório médico. Compreendi as limitações da medicina em 
resolver, isoladamente, os problemas de saúde das populações. Foi assim 
meu primeiro contato, mais organizado, com o que mais tarde conheci como 
Saúde do Trabalhador. Um banho de realidade! Homens, mulheres e crianças 
que em busca de solução, remédio, tratamento para seus males, expressos em 
uma pele ressequida e precocemente enrugada; dores nas costas, nas pernas e 
braços; memória curta; “estado nervoso” e fraqueza. Mas já se organizavam 
na luta por melhores condições de vida, de trabalho e de saúde. Também lá, 
tive meu primeiro contato com um sindicato: Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Ouro Verde de Minas. A partir de 1984, já graduada, aproximo-me 
do Ambulatório de Doenças Profissionais (ADP) do Hospital das Clínicas/
Faculdade de Medicina (HC/UFMG), criado em 1983, em parceria entre a 
Fundacentro/MG, o HC/UFMG e o Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS). Hoje é o Serviço Especial de Saúde do Trabalhador do Hospital das 
Clínicas da UFMG (SEST/HC-UFMG), com ambulatórios específicos: saúde 
mental; distúrbios do sono; pneumopatias; trabalho rural e músicos. Senti 
necessidade de formação mais específica cursei a residência de Medicina 
Preventiva e Social da UFMG, tomando contato com os teóricos do campo 
ST, como Marx, Lukács, Laurell, Breilh, entre outros. Todo esse processo 
me levou ao efervescente movimento sindical dos anos ‘80 e ‘90 e, por mais 
de 10 anos, assessorei a ST dos Sindicatos (Metalúrgicos de BH e Contagem; 
e Petroleiros/MG), consolidando minha escolha profissional pela Saúde do 
Trabalhador.

FIS: Destaque alguns fatos relevantes em que você participou 
ao longo de sua trajetória na ST.

Jandira: Minha grande escola foram os sindicatos. No Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH e Contagem, vivenciei a eclosão dos primeiros casos de 
LER-DORT entre jovens trabalhadoras de empresa terceirizada, fabricante 
de chicotes elétricos para a maior montadora de carros da grande BH. As 
ações do sindicato aconteceram em várias frentes: criação de comissão de 
saúde das trabalhadoras, que se envolveu na luta pelo reconhecimento social 

da doença, principalmente junto ao INSS; nas negociações com a empresa, 
buscando garantir estabilidade no emprego para as lesionadas, além de 
propostas de intervenção visando a melhoria das condições de trabalho e a 
prevenção de surgimento de novos casos. Um dos acordos do sindicato com 
a empresa foi a realização de estudo ergonômico dos postos de trabalho, com 
acompanhamento do sindicato e da comissão de trabalhadoras, objetivando 
gerar propostas de correção das situações causadoras da doença. Mas, nem 
o sindicato nem a comissão conseguiram acompanhar o estudo, visto que 
uma das orientações decorrentes do estudo, prontamente atendida pela 
empresa, foi a de substituir a mão de obra feminina pela masculina. Foi uma 
dura lição para todos nós. 

No Sindipetro MG, conheci o problema da terceirização e 
quarteirização dentro da REGAP [Refinaria Gabriel Passos], a gradativa 
redução da mão de obra própria da Petrobrás, os primeiros casos de sofrimento 
mental, graves acidentes de trabalho, impactos ambientais e a relação entre 
a empresa e a população circunvizinha. A REGAP atuava em processo de 
produção contínuo, sistemas complexos e interligados e elevado nível de 
qualificação técnica. Importante destacar que essas questões existiam nas 
outras unidades da Petrobrás e nas pautas de lutas da FUP [Federação Única 
dos Petroleiros]. Nesse lugar conheci os diversos processos de trabalho, 
diferentes em suas características organizacionais, gerenciais e tecnológicas, 
determinando distintas maneiras de adoecer e morrer dos trabalhadores/as, mas 
todos ancorados na exploração e alienação da força de trabalho. Por isso, nossa 
linha de atuação no campo da saúde do trabalhador sempre esteve sintonizada 
com a luta pela “emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras”. Outra 
importante escola foi o SUS, particularmente a SESMG [Secretaria de Estado 
da Saúde/MG], onde estive à frente da Coordenação Estadual de Saúde do 
Trabalhador e contribuí na organização e implementação de ações e serviços 
de saúde do trabalhador. Isto me possibilitou vivenciar o SUS por dentro de 
seus processos de gestão, de disputa política e ideológica. Percorri e conheci 
os diversos processos produtivos espalhados pelos territórios mineiros e a 
organização dos trabalhadores. Inserções fundamentais na compreensão e 
prática da inter, intrassetorialidade e descentralização da área para o interior 
do estado (com 853 municípios), buscando sempre a participação do controle 
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social e dos movimentos sindicais e sociais. Destaco também as CNST 
[Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador], em especial as III e 
IV CNST e a participação na construção da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), publicada em 2012. Igualmente 
importante a Coordenação do GT-ST/Abrasco [Grupo de Trabalho Saúde 
do Trabalhador da Abrasco], juntamente com a amiga Letícia Nobre, 
coordenadora do Cesat/BA, de julho de 2015 ao término previsto em 
julho de 2018. Desafio relevante dado o desmonte das políticas sociais no 
Brasil nos últimos tempos. 

FIS: Qual sua área de atuação hoje na ST?
Jandira: Como docente do DMPS/FM/UFMG, na disciplina “Saúde 

do Trabalhador” da graduação da medicina, tenho oportunidade ímpar para 
a discussão com alunos do curso médico sobre o processo saúde-doença-
trabalho. No SEST/HC, fomos demandados pela Clínica do Trabalho Escravo 
da Faculdade de Direito/UFMG, a prestarmos assistência a conjunto de 
trabalhadores em situação de trabalho escravo em distribuidora de refrigerantes 
em BH, detectando-se jornadas de trabalho de 16 horas. Esta demanda nos 
levou a atuar na frente contra o Trabalho Escravo Contemporâneo. Participo 
ainda do Gestru [Grupo de Estudos sobre Saúde e Trabalho Rural] com foco 
nos agrotóxicos. Desenvolvemos diversas ações de extensão e de pesquisa, 
sempre vinculadas às demandas dos trabalhadores, como: estudo sobre 
câncer e agrotóxicos em algumas regiões de MG; estudo com os atingidos 
pelo rompimento da barragem de rejeitos minerais em Mariana/MG na 
compreensão do evento como “‘Acidente’ de Trabalho Ampliado” e que, 
além dos trabalhadores da Samarco/Vale/BHP Billiton, trabalhadores da 
lavoura, pesca, turismo e artesanato tiveram suas atividades interrompidas 
com sérios prejuízos às atividades produtivas locais, a jusante e a montante do 
empreendimento, renda, subsistência e modo de vida dessas populações. Atuo 
no “Projeto de Articulação e Qualificação da Atuação do Controle Social, na 
PNSTT”, coordenado pelo Diesat, com apoio do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e envolvida com a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde e 
com o Abrascão 2018. 

FIS: Como vê a ST hoje no Brasil?
Jandira: Politicamente, estamos em um momento de muitas perdas. 

Passamos por um momento de grave afronta ao Estado Democrático de 

Direito, com a desconstrução de políticas públicas sociais cidadãs, incluindo 
a contrarreforma trabalhista e a lei geral da terceirização, entre outras. 
As reformas já aprovadas vão intensificar a precarização das condições 
e das relações de trabalho, caracterizada por flexibilização contratual, 
intensificação do ritmo de trabalho, extensas jornadas de trabalho, baixos 
salários, cobrança por produção, cumprimento de metas, violência, assédio 
moral e, muitas vezes, sexual, que levam à própria precarização da “pessoa-
humana-que-trabalha”. A elas somam-se a terceirização irrestrita, migração, 
trabalho infantil e análogo à escravidão, aumento da vulnerabilidade social 
das populações brasileiras e fragilização da organização dos trabalhadores, 
surgimento de grandes catástrofes sociais decorrentes de processos 
produtivos nos territórios. Desafio: avançarmos na implementação da 
PNSTT no SUS, com controle social (conselhos de saúde e CISTT) e 
participação dos trabalhadores e na construção de uma Vigilância em Saúde 
do Trabalhador (Visat). 

FIS: O que acha da relação da academia com os sindicatos na 
produção de conhecimentos em ST?

Jandira: Muito distante. Continuamos com pouca visibilidade e 
contra-hegemônicos na produção de conhecimento, cuja base é a relação 
capital-trabalho. Parte significativa da academia nega esta questão. 
Por exemplo, há unanimidade de que foi a maior tragédia ambiental 
do Brasil, mas se desconsidera sua origem no processo de trabalho da 
mineradora e os impactos para a saúde dos trabalhadores atingidos no 
território de mais de 700 km. Temos poucos programas na pós-graduação 
e muitas dificuldades para publicar. Este cenário se deve, em parte, ao 
distanciamento das forças sociais, ao não priorizarem a ST como uma 
pauta política central na luta pela emancipação dos trabalhadores. Destaco 
dois importantes eventos nos próximos meses em que a ST precisa estar 
presente de forma organizada e propositiva: a 1ª Conferência Nacional 
de Vigilância em Saúde (para 28/11 a 01/12) visando “Propor diretrizes 
para a formulação da Política Nacional de Vigilância em Saúde e o 
fortalecimento de ações de Promoção e Proteção à saúde” e o Abrascão 
2018. Finalizo esta entrevista convidando este Fórum a engrossar, caso 
ainda não tenha feito, o processo de construção e de participação na 1ª 
CNVS e no Abrascão 2018. Um abraço a todos. 

perfil sindicAl

Claudinei de Souza

Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro

Claudinei dirige ônibus há 17 anos e gosta. Como profissional da 
direção sabe dar direção à sua vida. Percorrendo diariamente os mesmos 
caminhos, soube escolher outros caminhos para aprender a lutar por sua 
categoria na busca de direitos. No início de sua vida sindical, considerava-se 
leigo em matéria de direitos. Chegou no sindicato em 2009, num momento 
em que a categoria se encontrava abandonada e revoltada. Via com tristeza 

o horário de trabalho passar de 6 para 7 horas; a retirada da participação dos 
lucros; a criação da dupla função do motorista. O fim do cobrador, desde 
que começou a dupla função, decretou a perda de mais de 8 mil postos de 
trabalho. A polêmica não acabou, mas a tendência é ampliar a bilhetagem 
eletrônica, mantendo o fim do cobrador. O capital usa o avanço tecnológico 
para continuar vencendo. O desemprego tecnológico é uma arma do capital 
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trAbAlhAdores Anônimos

Espedita - Uma Trabalhadora Cantada por Gonzaga 
Espedita, ou Pedita, como costuma ser chamada carinhosamente, 

protagoniza uma história entre tantas outras dos muitos “Brasis” que formam 
nossa Pátria. História que se mistura à clássica e abundante migração Nordeste-
Sul, por melhores condições de vida, trabalho e sonhos com as vantagens das 
cidades grandes. Pedita é mais que uma trabalhadora migrante, deixa sua marca 
de ternura, força de viver e enfrentamento das dificuldades da vida. É exemplo 
de dignidade de uma legitima trabalhadora brasileira. Natural de Fortaleza/
Ceará, Espedita Henrique de Souza, filha de Dona Rita e Sr. Cícero, tem 61 
anos, nove filhos e 14 netos. A música de Luiz Gonzaga cantou o Nordeste de 
todas as formas, fala do nordestino, de sua força para o trabalho e suas lutas, 
mas também fala da mulher nordestina, trabalhadora, brava e forte. Espedita 
poderia ser personagem de muitos dos baiões de Luiz Gonzaga, que mostram 
mulheres fortes, lideranças das famílias e dos lares, capazes de enfrentar os 
maiores desafios e as violências da vida árida, as injustiças dentro de casa e 
na sociedade ao seu redor. Injustiças como a vivenciada recentemente, com a 
morte de seu filho caçula, o Guguinha, no dia de seu aniversário de 15 anos, 
dentro de uma instituição “socioeducativa” do estado do Rio de Janeiro, que 
se propõe a reinserir o adolescente na sociedade. Com muita vontade, força e 
dedicação, enfrenta um processo judicial letárgico contra o estado e contra essa 
instituição, mostrando, como boa nordestina, “mulher macho sim senhor”, que 
não foge à luta e combate a invisibilidade e as injustiças recorrentes a que os 
trabalhadores e trabalhadoras, em sua maioria, estão submetidos. Começou a 
trabalhar aos 10 anos, ainda em Fortaleza, em casas de família, como empregada 
doméstica. Ainda muito jovem, embarca para o Rio de Janeiro em busca de 
melhores oportunidades de trabalho, exercendo atividades remuneradas como 
ambulante, fazendo trabalhos temporários, até voltar para a profissão de sua 

infância, como empregada doméstica, há mais de 40 anos, com jornadas de 
trabalho de até 12 horas diárias. Muito requisitada, cuida da casa e de famílias 
com grande felicidade em trabalhar e orgulhosa em criar dignamente seus filhos 
e netos, blindá-los de toda violência que circunda sua casa em Piabetá, distante 
em quase três horas do centro do Rio de Janeiro. Exercem, muitas vezes, a 
função de mãe, cuidadora e profissional competente para as famílias. Conta que 
sua atividade laborativa é marcada por momentos de tristeza e alegria. A alegria, 
por certo decorrente de suas qualidades. Amada por todos, sorridente, fala 
baixinho que não gosta de passar roupa e o que mais gosta de fazer é cozinhar, 
estar à frente da cozinha de restaurantes, casas de festas ou casas de família. 
Lembradas também em cantigas de Jackson do Pandeiro, em toadas, prosas, 
músicas e repentes pelo Brasil afora, continuarão sendo fonte de inspiração. 
Sintetizam a força das mulheres trabalhadoras. Mulher de dar gosto, como diz 
Simone de Beauvoir: “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. O trabalho, em 
suas próprias palavras, é tudo na vida. Como diz o Rei do Baião, “é miudinha, 
pequenina, mas não tem mulher mais forte, bonita e valente no lugar

para ampliar a exploração do trabalhador. Por questões judiciais, o mandato 
sindical efetivo de Claudinei iniciou em 2013. 

Claudinei chama a atenção para os problemas de saúde da categoria: 
assédio moral; a questão da alimentação é grave irregular, inadequada, insalubre 
(salgadinho, refrigerante, doce etc...); tempo de deslocamento do motorista 
na ida e volta do trabalho, jornada de 7 horas de trabalho mais duas horas 
extras; o profissional dedica 12 a 15 horas ao trabalho; cansaço que também 
causa acidentes; condições do trânsito e da estrutura viária (responsabilidade 
do governo), da manutenção dos veículos (responsabilidade dos donos das 
empresas). E os problemas de alimentação também não são responsabilidade das 
empresas? Claudinei, em sua militância sindical nos fala da palavra mais certa: 
“a palavra mais certa é a falta de reconhecimento da empresa. O cara dedica 
20, 30 anos à empresa e na hora de ser mandado embora não tem o mínimo 
reconhecimento por ter sido um profissional que deu a sua vida por aquilo.” 
Logo no início de sua militância sindical, em janeiro de 2009, Claudinei sentiu o 
peso da luta política. Alguns meses depois foi mandado embora. Esse aparente 
fato negativo teve para Claudinei um significado especial pois possibilitou-
lhe se aproximar mais da sua categoria. “Ser mandado embora me abriu a 
possibilidade de um tempo para meu aprendizado e foi quando eu tive tempo de 
ir para a rua conversar com os colegas. Aí eu comecei a me entrosar na questão 

sindical e fui me descobrindo dentro do sindicato tanto é que eu fiquei eufórico.” 
Tempos depois, ao fazer o Curso de Formação Intersindical, Claudinei ressalta 
o conhecimento adquirido. “Tem muita coisa que passa p’ra gente e de graça. 
E nosso sindicato não tem como bancar cursos.” Algumas vitórias da categoria: 
homologação da justa causa foi muito importante porque para o patrão tudo era 
questão de justa causa. “Quando ele não queria mais você ele dizia vai para a 
justiça, ele não te alegava uma justa causa, mas dava a entender que era justa 
causa.” A questão da dobra, da mudança de horário e de linha, que se constituem 
em pressão psicológica e assédio, são problemas que foram e são enfrentados; 
a remuneração da hora do almoço. Outra vitória importante foi na campanha 
salarial de 2013, em que “a gente conseguiu uma cláusula onde o trabalhador 
que tiver faltando um ano para a aposentadoria não poderá ser mandado embora 
pela empresa”. Finalmente, relata sua reflexão sobre o SUS. Após o Curso 
de Formação Intersindical passou a entender melhor o que é o SUS e dá sua 
contribuição na sua defesa. “Eu achava que o plano de saúde era a coisa mais 
viável. Hoje, eu consigo entender e passo para as pessoas. ... poxa mãe o SUS 
foi criado para nos atender. ... digo que está falido porque a gente não luta por 
ele. E dizem p’ra mim como você fala isso de uma coisa que você era contra? 
Eu digo: eu era contra porque não tinha conhecimento. Agora sou um pouco 
mais esclarecido.” 
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Artigo

Os imigrantes e a saúde do trabalhador: reflexões a 
partir de uma pesquisa de campo 

Leonardo Dresch Eberhardt

O município de Cascavel, Paraná, com cerca de 300 mil 
habitantes, localiza-se na região Oeste do estado do Paraná, que passou 
a receber um contingente expressivo de imigrantes (sobretudo haitianos, 
mas também de outras nacionalidades), a partir de 2010. A pesquisa, 
realizada entre 2015 e 2016, consistiu em entrevistas com imigrantes 
haitianos, análise de Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e de notícias 
publicadas por portais de notícias online de Cascavel (Eberhardt, 
2017) tendo como foco principal as relações trabalho-saúde no setor de 
produção de carne de frango. Este é um setor de importância econômica 
na região, sendo o principal empregador de imigrantes haitianos. Estudos 
realizados na região têm demonstrado que o trabalho nos frigoríficos 
de aves é extremamente prejudicial à saúde e vida dos trabalhadores 
(Eberhardt; Miranda, 2016). Apresentamos, neste artigo, alguns pontos 
importantes da saúde dos imigrantes, discutindo-os na perspectiva da 
classe trabalhadora de forma mais ampliada.

Ressalte-se que a imigração é um componente importante da 
atualidade, relacionado por vários autores à ‘retomada’ da imigração 
internacional ao contexto global de integração econômica, política e 
social, isto é, a assim chamada ‘globalização’ (Eberhardt; Miranda, 2017).

O Haiti, um dos países afetados pelos processos migratórios, tem 
história marcada por crises políticas, econômicas e sociais – agravadas 
pelos desastres ambientais, como o terremoto de 2010 que atingiu a capital 
Porto Príncipe – . Grande parcela da população haitiana vive fora do país 
de origem e o Brasil tornou-se um dos destinos da imigração haitiana, a 
partir da liderança de missão de paz no Haiti. A partir disso, perguntamos: 
como se dá a relação entre trabalho e saúde no caso dos imigrantes? Antes 
de responder a essa pergunta, é preciso colocar outra: de que imigrantes 
estamos falando? Isso por que os imigrantes não são absolutamente iguais 
entre si. Villen (2014), por exemplo, aponta que o Brasil é alvo de uma 
onde imigratória dupla: chegam ao país, de um lado, profissionais altamente 
qualificados e, de outro, trabalhadores com pouca ou nenhuma qualificação, 
a chamada ‘mão de obra barata’. O que estamos propondo é que a relação 
entre saúde e trabalho, mesmo no caso das imigrantes, seja entendida 
por meio da ideia de ‘classes sociais’. Assim, os imigrantes não podem 
ser considerados como uma massa homogênea. Os haitianos, em grande 
medida, estão inseridos na segunda onda migratória (trabalhadores pouco 
qualificados), mas, mesmo entre eles, existem diferenças.

O trabalho é, por sinal, uma dimensão importante do processo 
migratório. Durante a pesquisa e a realização das entrevistas, ficou evidente 
que a principal questão que leva os indivíduos a migrarem é a procura por 
emprego, e, dessa forma, tentar garantir a própria sobrevivência e a dos 

familiares. Pensando em termos de ‘classe social’, poderíamos dizer, então, 
que os imigrantes haitianos são uma ‘camada’ da classe trabalhadora. O 
que isso significa? Por um lado, significa que os interesses dos imigrantes 
haitianos integram o campo de interesses mais gerais da classe trabalhadora, 
por outro, porém, enquanto ‘fragmento’ da classe trabalhadora, eles 
convivem com condições e situações (de vida, trabalho e saúde) específicas, 
peculiares a esse grupo social.Quais são as situações peculiares com que 
convivem os imigrantes haitianos? A integração desse grupo no mercado de 
trabalho se dá, em geral, de formas conhecidas como ‘precárias’: salários 
baixos, jornadas de trabalho extensas e pouca ou nenhuma proteção social. 
Esses indivíduos tendem a ocupar postos de trabalho que a população 
‘nativa’, quando pode escolher, não ocupa. Isso leva a carências materiais 
importantes (moradia, alimentação, transporte etc.), que terão impacto na 
saúde.No frigorífico de aves estudado, os imigrantes haitianos convivem 
com condições de trabalho adversas à saúde, como o ritmo intenso, pressão 
da chefia, jornada de trabalho extenuante e frio congelante. O salário que 
recebem é insuficiente para garantir sua sobrevivência no Brasil, motivo pelo 
qual grande parcela deles tem voltado para o Haiti ou migrado para outros 
países da América do Sul, como o Chile. Assinalamos que quando se fala em 
saúde do trabalhador é preciso ir além dos aspectos concretos do processo 
de trabalho, incorporando-se à discussão aspectos envolvidos na valorização 
do trabalho, ou seja, na produção de lucro - visto que esta define como o 
trabalho irá acontecer ‘na prática’- para o empresário: remuneração, jornada 
de trabalho, ritmo de trabalho, formas de negociação e, sobretudo, os embates 
e conflitos entre empresa e trabalhadores produzidos nesse contexto. Em 
segundo lugar, os imigrantes haitianos sofrem com o racismo e a violência, 
duas questões entrelaçadas. É preciso entender o racismo não simplesmente 
como o ato de ‘injúria racial’ (ou preconceito) em si mesmo, mas como 
uma forma de legitimar a situação de subalternidade vivida pela população 
imigrante. Nesse contexto interagem, também, as barreiras culturais e 
linguísticas. As consequências do racismo para a classe trabalhadora são uma 
maior fragmentação e divisão no interior do movimento operário (Callinicos, 
2000). A questão dos imigrantes precisa ser incluída nas pautas e debates 
do movimento sindical. Isso deve ser feito de forma a buscar compreender 
a situação dos imigrantes no Brasil, sobretudo dos provenientes dos países 
‘periféricos’ - América Latina, Caribe, África e sul da Ásia, por exemplo -. 
Essa compreensão é um primeiro passo na direção de integrar as ‘frações’ 
da classe trabalhadora, para construir uma relação de solidariedade. No 
caso dessa pesquisa, trata-se de integrar e solidarizar trabalhadores nativos 
e imigrantes. Afinal, ambos estarão lado a lado na luta e resistência, seja no 
interior da fábrica, nos sindicatos, na rua, nas escolas ou onde quer que seja. 
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Ary Carvalho de Miranda

Ary Miranda é um personagem privilegiado do processo da Reforma Sanitária Brasileira. 
Viveu os conflitos, as conquistas e as emoções da constituição do Sistema Único de 
Saúde (SUS), participou da reestruturação política da Fundação Oswaldo Cruz, na Nova 
República, como chefe de gabinete de Sergio Arouca (presidente da Fiocruz no período) 
e construiu uma sólida trajetória no campo das relações saúde-trabalho-ambiente, 
como militante, gestor, pesquisador, professor e defensor intransigente das causas e dos 
movimentos sociais no âmbito da saúde pública. Sua inestimável contribuição à saúde do 
trabalhador é aqui retratada por suas palavras da forma modesta que lhe é peculiar...  
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FIS - Ary, conte-nos um pouco da sua trajetória na Reforma 
Sanitária e na saúde do trabalhador/meio ambiente.

Ary – [...] Formei-me na Escola de Medicina da UFF, no ano de 
1977. A clínica em doenças infecciosas tinha sido minha opção [...]. No 
ano seguinte à minha formatura, o Dr. Hugo Tomassini [...] me convidou 
para assumir a direção de um Centro de Saúde municipal na periferia da 
cidade. Era um projeto [...] de valorização da chamada Atenção Primária. 
Foi minha primeira experiência profissional como médico [...].  

A participação da comunidade [...] era um componente de 
destaque do projeto. Estruturávamos suas atividades numa dinâmica que 
envolvia a diversidade social existente em seus territórios. [...] Assim, 
fui deslocando meu interesse profissional para a saúde coletiva [...]. Fiz 
residência em Saúde Pública e [...] especialização em Planejamento em 
Saúde [...] na ENSP/Fiocruz.

[...] O projeto foi desmontado e o secretário de saúde e os 
diretores dos Centros de Saúde foram exonerados. Deixando a secretaria 
de saúde, ingressei na Campanha Nacional de Combate ao Câncer, 
onde [...] trabalhei, de 1984 a maio de 1985. Foi quando Sergio Arouca, 
nomeado para a presidência da Fiocruz, convidou-me para assumir a 
chefia de gabinete [...].

[...] Na agenda dos movimentos sociais estavam a luta pela 
Constituinte, sacramentada em 1988 [...]. Nela, os princípios do SUS estão 
expressos [...]. As leis 8.080 e 8.142, de 1990, conferem o escopo legal do 
texto constitucional da saúde. Nesse arcabouço aparece, pela primeira vez, 
a questão da Saúde do Trabalhador [...]. Foi nesse contexto que surge o 
CESTEH, vinculado à ENSP. Sua criação foi também um grande desafio [...].

A emergência da Saúde do Trabalhador [...] colocava uma nova 
visão, alternativa aos paradigmas da Medicina do Trabalho e da Saúde 
Ocupacional. [...] neste Campo [Saúde do Trabalhador], o trabalhador é 
tido, não como objeto de manipulação, mas como ator fundamental em 
todo o processo de análise e intervenção [...]. 

Foi então que, [...] ao sair da chefia de gabinete da presidência 
da Fiocruz, em 1989 [...], me transferi para o recém-criado CESTEH, na 
ENSP. Era para mim um novo campo de estudo, o que me fez ingressar na 
Especialização em Saúde do Trabalhador [...]. [...] fiz o mestrado também 
no CESTEH, estudando [...] as condições de trabalho dos trabalhadores 
pintores do Estaleiro Verolme [...]. Em seguida tornei-me professor no 
CESTEH, atividade que desenvolvo até hoje. 

[...] No ano 2000 [...], fui convidado para assumir a Vice-
presidência de Serviços de Referência e Ambiente [...]. Exerci por 8 anos 

esta função e, ao deixar a Vice-presidência, ingressei no doutorado, no 
programa de Saúde Pública e Meio ambiente da ENSP. [...] minha tese 
de doutorado procurou discutir [...] as contradições entre os interesses do 
capital e a destruição dos bens comuns e seus impactos socioambientais 
[...]. No universo da Saúde do Trabalhador e da Ecologia Humana é que 
tenho trilhado meu trabalho profissional. [...] organizamos e concluímos 
recentemente o Mestrado Profissional em Trabalho, Saúde, Ambiente e 
Movimentos Sociais, em cooperação com a Escola Nacional Florestan 
Fernandes. [...] Também o fato de ser membro do Grupo Temático (GT) 
sobre Saúde e Ambiente da ABRASCO tem me permitido participar de 
diversos trabalhos que o GT desenvolve, na perspectiva de uma ciência 
emancipatória. 

FIS - Ary, você vivenciou momentos muito importantes na 
construção do SUS. Fale um pouco deles.

Ary - A participação na construção do sistema municipal de saúde 
em Niterói, como uma das primeiras experiências no país na organização 
da chamada Atenção Primária [...] foi uma experiência interessante 
que vivi, por toda a ousadia do projeto na época, que contemplava 
a participação social e que recebia forte resistência das corporações 
médicas [...].  Toda a transformação por que passou a Fiocruz na gestão de 
Sergio Arouca [...] foi para mim uma importante experiência profissional, 
principalmente porque na condição de chefe de gabinete eu tinha grande 
envolvimento no processo. [...] Era um trabalho constituinte da luta pela 
Reforma Sanitária que teve na VIII CNS um momento significativo. Tive 
a oportunidade de ser membro da Comissão Organizadora da Oitava e, 
assim, participar de todo o processo preparatório, com debates em vários 
estados do Brasil com diversos movimentos sociais, como também na 
realização da própria Conferência, em Brasília, em março de 1986 [...]. 

FIS - Ary, e sua opinião sobre a conjuntura da saúde do 
trabalhador?

Ary – [...] Vivemos um momento [em que] as conquistas sociais 
expressas na Constituição de 1988 estão sendo desmontadas. A Emenda 
Constitucional do Teto dos Gastos Públicos [...] é uma excrescência que 
jamais foi adotada por qualquer país de radical orientação neoliberal. [...] A 
Reforma Trabalhista, com a lei geral da terceirização, refina os mecanismos 
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de exploração do trabalho e fragiliza ainda mais a organicidade dos 
trabalhadores [...]. [...] foi noticiado recentemente a intenção do governo em 
relaxar as medidas de combate ao trabalho escravo [...]. [...] Destaco estes 
aspectos na medida em que, se consideramos como central a participação dos 
trabalhadores no conjunto das atividades inerentes à Saúde do Trabalhador, 
certamente sua fragilização orgânica coloca obstáculos significativos à 
Vigilância em Saúde do Trabalhador [...].

FIS - Ary, como você vê a relação da academia com o 
movimento dos trabalhadores?

Ary - Ainda vivemos um universo onde a prática científica 

se dá à revelia do conjunto dos interesses da sociedade. Projetos de 
pesquisa, em geral são elaborados e executados na circunscrição dos 
muros acadêmicos [...]. Cabe ampliar essa discussão para tentarmos 
melhor compreender, à luz da configuração da sociedade civil [...], seus 
componentes estruturantes e como incidem sobre a capacidade política 
dos trabalhadores [...]. Vivemos hoje significativos retrocessos que estão 
atingindo frontalmente direitos sociais e as estruturas públicas, de onde 
emergem políticas em defesa dos trabalhadores, com consequências 
importantes no desmonte do SUS [...].

perfil sindicAl

Edson Lima Feijão

Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social 
no Estado do Rio de Janeiro

Edson Feijão é um Agente de Combate às Endemias, com muito 
orgulho conhecido como mata-mosquitos. No ano de 1978, Edson resolveu 
sair do quadro de funcionários do Ministério da Marinha, onde trabalhava 
como encanador naval na construção de fragata, submarino e reparo de 
navio de guerra. No mesmo ano ingressa na empresa Fermasa Máquinas 
e Equipamentos. Na época se filiou ao Sindicato dos Metalúrgicos do 
RJ. Nesse período, o país estava atravessando um momento crítico da 
ditadura militar, mas, mesmo assim, os trabalhadores de estaleiros, 
siderurgia e indústria mecânica faziam movimentos de campanha salarial 
e por melhores condições de trabalho, dentro das empresas. Apesar 
das perseguições dos militares no poder, os trabalhadores faziam atos, 
paralisações e greves. No ano de 1991, Edson entrou para a SUCAN - 
Superintendência de Campanhas -  na condição de contratado, passando 
para a Fundação Nacional de Saúde em seguida. Mas no ano de 1999, 
Edson e os demais mata-mosquitos foram demitidos pelo Ministro da 
Saúde - José Serra -, passando quatro anos e quatro meses fora do quadro 
funcional. Nesse período ocorreram vários movimentos na tentativa 
de reverter as demissões, processos na justiça, viagens a Brasília, atos 

públicos no Ministério da Saúde, na Fundação Nacional de Saúde, 
ocupações, acampamentos em Brasília e atos nas ruas do Rio de Janeiro, 
inclusive com o fechamento da ponte Rio-Niterói e Avenida Brasil. 
Após uma grande e árdua luta, os agentes conseguiram a reintegração 
ao setor e hoje estão enquadrados como trabalhadores no RJU - Regime 
Jurídico Único -. Edson vem acompanhando, há algum tempo, o Fórum 
Intersindical, e considera muito importante o debate lá estabelecido. 
Com as informações obtidas e trocadas tanto no Fórum quanto no 
Curso de Formação Intersindical, aprimoram-se os conhecimentos para 
promover a saúde do trabalhador. Um exemplo, segundo o Edson, é o 
melhor encaminhamento médico e suas questões funcionais, junto ao 
Departamento de Recursos Humanos do Ministério da Saúde. Outro 
exemplo é o entendimento de saúde do trabalhador, para um melhor 
acompanhamento no adoecimento dos servidores, além do apoio político 
e humanitário ao servidor, sabendo-se que são trabalhadores que durante 
sua vida laboral expõem-se a agentes tóxicos, conhecidos cientificamente 
como cancerígenos. Edson arremata: “Não é demais lembrar dos nossos 
colegas mortos de câncer, cujo número não para de crescer.”



120

Referências Bibliográficas
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5/10/1988. 
BRASIL. Portaria n.º 3.120, de 1/07/1998.
MACHADO, J. M. H. et al. Vigilância em saúde ambiental e do trabalhador: reflexões e perspectivas. Cadernos de Saúde Coletiva, 19(4): 399-406, 2011. Disponível em: http://www.iesc.ufrj.br/cadernos/images/csc/2011_4/artigos/csc_
v19n4_399-406.pdf. Acesso em: 13/07/2017.

Artigo

Vigilância em Saúde do Trabalhador em processo: 
um olhar sobre seus avanços e desafios

Lorena Vianna 

Desde a implementação da Constituição Federal Brasileira de 
1988 (CF/88), a saúde é garantida enquanto um direito de todos e dever 
do Estado, sendo suas ações e serviços considerados de relevância pública 
(BRASIL, 1988). É também neste momento que se inaugura a criação de um 
Sistema Único de Saúde (SUS) no país, fruto de grande pressão e luta dos 
trabalhadores [...]. A CF/88 determina como 
atribuição do SUS a responsabilidade sobre 
o trabalho para a proteção da saúde [...]. Sob 
o aparato legal constitucional, são atribuídas 
algumas competências para o SUS, dentre elas a capacidade de executar as 
ações de vigilância sanitária e epidemiológica, assim como as de saúde do 
trabalhador (BRASIL, 1988). Com o destaque para as ações de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador (Visat), pode-se dizer que esta representa uma 
das áreas de atuação da Vigilância em Saúde, que se diferencia das demais 
vigilâncias por acrescentar “[...] estratégias de produção de conhecimentos e 
mecanismos de intervenção sobre os processos de produção, aproximando os 
diversos objetos comuns das práticas sanitárias àqueles oriundos da relação 
entre o trabalho e a saúde” (BRASIL, 1998). Ela propõe a investigação 
e a intervenção sobre a relação entre processo de trabalho e saúde, 
representando uma ferramenta fundamental para a prevenção de doenças e 
acidentes relacionados ao trabalho. É possível dizer que a difusão nacional 
da Visat, enquanto prática orientadora das ações de saúde do trabalhador 
no SUS, verifica-se, sobretudo, a partir da realização da 2ª Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador, em 1994, e com a implementação da 
Portaria nº 3.120, de 1998, que trata da Instrução Normativa de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador no SUS (MACHADO et al., 2011).

Ela é importante porque traz a definição da Visat no SUS como: 
“[...] uma atuação contínua e sistemática, [...], no sentido de detectar [...] os 
fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados 
aos processos e ambientes de trabalho, [...] 
de forma a eliminá-los ou controlá-los.” 
(BRASIL, 1998). O objetivo desta Instrução 
Normativa é fornecer subsídios básicos para 
o desenvolvimento de ações de Visat no âmbito do SUS, oferecendo 
instrumentos para que os setores responsáveis pela vigilância e pela 
defesa da saúde possam incorporar em suas práticas meios de análise e de 
intervenção sobre os processos de trabalho. Dentre estes setores responsáveis 
pelas ações de Visat, ressalta-se o Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) que, como instituição pública de referência no trato 
da relação saúde-trabalho, assume, ou pelo menos deveria assumir, um 
papel de destaque na concretização dessas ações, já que tem por função “dar 
subsídio técnico para o SUS, nas ações de promoção, prevenção, vigilância, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores urbanos 

e rurais” (BRASIL, 2009). No entanto, é sabido, e tampouco surpreendente, 
que os impasses que o SUS vem enfrentando em tempos tão difíceis como 
os de hoje, parecem sufocar os últimos suspiros e tentativas de luta e 
resistência das décadas de 1970/1980, colocando em xeque cada vez mais 
a capacidade de se concretizar os esforços contidos nessas legislações. Esse 

caos na saúde pública, e, por consequência, 
na saúde do trabalhador, vem mostrando, de 
forma cada vez mais agressiva, uma clara 
incompatibilidade entre o modo de produção 

capitalista e a garantia de saúde no trabalho. 
Por isso, não é difícil entender porque os serviços de saúde do 

trabalhador, em especial, os Cerest’s, ainda enfrentam tantos desafios 
para a efetivação de suas ações [...]. No caso do Cerest do município 
do Rio de Janeiro, por exemplo, [...] vem exercendo um importante 
papel educativo com a capacitação dos agentes comunitários de saúde 
da atenção básica, que contribuem para as ações de Visat através do 
mapeamento produtivo de determinadas regiões. Em contrapartida, 
pode-se dizer que essa instituição ainda encontra muitos desafios para 
a concretização dessas ações, principalmente devido à insuficiência de 
recursos humanos, físicos e materiais [...]. Percebe-se também, o fato 
de ainda haver uma relação pouco desenvolvida entre os sindicatos e 
o Cerest/RJ, o que enfraquece o poder das ações, bem como uma frágil 
participação dos trabalhadores em todo o processo, quando na verdade 
ela deveria ser o elemento fundamental a ser valorizado nas ações de 
Visat. Está claro que esses avanços e desafios do Cerest do município do 
Rio de Janeiro, e dos demais Cerest’s espalhados pelo Brasil, refletem 
apenas um pequeno retrato da importância que os serviços de saúde de 
trabalhador possuem não só para as ações de Visat, mas para a defesa 
da relação saúde-trabalho. Por este mesmo motivo, é preciso frisar que 

eles também devem ser objeto de discussão 
contínua quanto às suas reais limitações e 
deficiências, no sentido de identificar neles 
novas propostas e possibilidades de ação. No 

entanto, como os Cerest’s podem lidar com os avanços (sem que estes se 
percam) e com os muitos desafios (cada vez maiores), diante da lógica 
ofensiva do capital? Como podem defender a saúde do trabalhador sob 
um contexto de tantas adversidades como as de hoje? A complexidade 
existe e é crescente, no entanto, talvez seja preciso, antes de tudo, 
enxergá-la não como um fim em si mesma, mas apenas enquanto parte de 
um amplo processo que abarca a saúde dos trabalhadores. Processo este 
que é de luta, resistência, persistência, insistência. Processo de inícios e 
de rupturas. Processo que se constrói e reconstrói, a cada avanço e a cada 
desafio. Talvez esse seja um caminho.

Por isso, não é difícil entender porque os serviços de saúde 
do trabalhador, em especial, os Cerest’s, ainda enfrentam 
tantos desafios para a efetivação de suas ações

O objetivo desta Instrução Normativa é fornecer subsídios 
básicos para o desenvolvimento de ações de Visat no 
âmbito do SUS
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trAbAlhAdores Anônimos

Marcel Caldas

Podemos dizer que o Fórum Intersindical tem dois períodos: antes 
de Marcel, depois de Marcel. Nós que acreditamos na saúde do trabalhador 
achamos que um dia, algum dia, trabalhadores serão tratados com respeito, 
serão dignos em seus trabalhos, e tidos, vejam só, como seres humanos, pelo 
poder econômico, patrões sem escrúpulos, governos safados, instituições 
irresponsáveis. Acreditamos porque é preciso acreditar. Mas, se de alguma 
forma, isso demorar muito e nós não conseguirmos ver essa mudança, 
um pouquinho da nossa indignação, estará retratada pelo Marcel. E, com 
certeza, servirá de inspiração para os próximos, pois a luta contra a injustiça 
é eterna, faz parte da história humana. 

Marcel, filmou e gravou todos as oficinas temáticas do Fórum 
e todas as aulas do Curso Intersindical, no ano de 2017. Todas estão 
disponíveis no Blog dos multiplicadores de vigilância em saúde do 
trabalhador [www.multiplicadoresdevisat.com]. É um registro histórico 
importante que demarca a questão da saúde do trabalhador no Brasil e 
serve como inspiração para a luta. Embora seja uma modesta contribuição, 
é a contribuição dos que cultivam o Fórum Intersindical como um espaço 
plural e democrático de resistência contra a opressão no trabalho.  

Marcel começou sua aventura no mundo das imagens e da mídia, 
em 1981, aos 21 anos, num estágio na extinta Globotec, que, na época, 
era uma produtora comercial e publicitária da TV Globo. De lá foi para 
a TV Bandeirantes e trabalhou como assistente de estúdio. Nas horas 
vagas aprendeu a fazer câmera, sonoplastia, mesa de corte e edição. Na 
época não existia Faculdade para formar profissionais da área técnica 
para esse setor, como existe hoje. Aprendia-se uns com os outros. Em 
1984, Marcel conheceu o diretor do núcleo da mesma emissora que 
montou uma produtora e o convidou para trabalhar como operador 

de VT (Vídeo Tape), depois como sonoplasta e por fim como editor 
de imagens. A partir daí, passou a sonorizar novelas e editar trailers 
cinematográficos, adaptação de roteiros, vídeos coorporativos de cunho 
institucional, tanto de treinamento de diversas instituições de médio 
e grande porte quanto de peças publicitárias que veicularam em todo 
território nacional. Até 1989, Marcel atuou no controle de qualidade 
da produtora de todo material veiculado nos meios de comunicação 
e, a partir de 1990, passou a exercer a função de Produtor Executivo 
e Atendimento de todas as contas da instituição. Durante os anos em 
que lá trabalhou, participou da produção de mais de 100 entrevistas 
e matérias jornalísticas para todos os veículos de comunicação. No 
período, Marcel conheceu e conversou com Anthony Quinn, Robert 
Duval, Catherine Zeta-Jones, Pierce Brosnan, Hugh Jackman, Luc 
Besson, Baz Luhrmann e John Lasseter (Diretor Executivo da Pixar 
e criador de Toy Story) e outros artistas internacionais. A partir de 
2004, Marcel passa a atuar como freelance em projetos para produtoras 
ou agências publicitárias como diretor de cenas. Atualmente, entre 
outras produções, grava e edita vídeo-aulas para o Curso e o Fórum 
Intersindical. Em suas próprias palavras: “Não posso deixar de relatar 
que nesse espaço aprendi muito sobre a vida e a saúde do trabalhador 
brasileiro. Conheci pessoas brilhantes, professores, mestres, doutores 
e sindicalistas incríveis. Um grupo aguerrido e de grande valia para 
compreendermos o momento em que vivemos em nosso país.” Marcel 
já gravou mais de 80h de vídeo-aulas, que se constitui num acervo 
digital inestimável em saúde-trabalho-direito. Esta singela reportagem, 
mais do que um registro, é um tributo de gratidão ao novo companheiro 
da saúde do trabalhador. Do Fórum Intersindical: obrigado, Marcel!
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Cecília Paiva Neto Cavalcanti

Cecília é graduada em Serviço Social (1994) pela Escola de 
Serviço Social (ESS) da UFRJ [Universidade Federal do Rio de 
Janeiro] e doutora em Serviço Social (2004) pela ESS/UFRJ. 
É professora da ESS/UFRJ, onde coordena o Laboratório de 
Estudos sobre Proteção Social e Trabalho (LepSot). Mestra de 
uma jovem geração de profissionais do Serviço Social, Cecília 
tem uma contribuição inestimável na formação de quadros 
que hoje mantêm a chama da saúde do trabalhador em várias 
instituições pelo Brasil, especialmente no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Nesta entrevista, Cecília conta um pouco de sua 
trajetória e da forma de aliar educação com militância.
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Fórum - Cecília, como você chegou na saúde do trabalhador?
Cecília - Minha incursão na ST tem início em 1992 quando me 

inseri, ainda estudante de serviço social da ESS/UFRJ, numa pesquisa-
extensão em ST realizada com os trabalhadores aeroviários do Rio de 
Janeiro [...]. No ano seguinte, fui contratada pela ASPAC, atualmente 
IPHAN, para desenvolver um estudo sobre as condições de trabalho 
dos seus servidores, de modo a subsidiar a implantação de CIPAs [...]. 
Como o IPHAN é uma instituição pública, a legislação trabalhista que 
rege as relações de trabalho é o Regime Jurídico Único (RJU) [...]. O 
RJU restringia-se, no que tange às relações saúde-trabalho, a benefícios, 
assistência e monetarização dos riscos. Preocupada com o respaldo legal 
para viabilizar e, sobretudo, garantir a permanência das CIPAs, fui parar 
no CONSEST/RJ [Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador/Rio 
de Janeiro]. Como o IPHAN não era o único a colocar a demanda da 
urgência da ST no serviço público, essa consulta originou, no período 
de julho a novembro de 1993, um grupo de trabalho multidisciplinar/
interinstitucional [...]. A sistematização dessa experiência, em que foi 
problematizada a ausência da ST no serviço público, resultou no meu 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado em julho de 1994. Por 
conta da monitoria durante minha graduação, ingressei no mestrado com 
a intenção de seguir a carreira docente. 

E mantive meus estudos no campo da ST. Meu objeto foi 
construído a partir da experiência nas Conferências/ST e cooperação 
entre as instituições participantes daquele projeto que visou a implantação 
das comissões de ST nos órgãos públicos.

[...] O papel da universidade na área da saúde relacionada ao 

trabalho deve levar em conta não só esses conteúdos nas grades 
curriculares, mas, principalmente, suas próprias condições de 
trabalho. Quando inadequadas, além dos riscos à comunidade, 
refletem e repercutem, negativamente, na própria formação do 
aluno. [...] Dentro do latifúndio que é a universidade pública e sua 
missão ancorada no tripé ensino-pesquisa-extensão, elegi estudar, 
junto à Faculdade de Medicina da UFRJ, como o trabalho, 
enquanto determinante central do processo saúde-doença, estava 
sendo abordado na formação médica no Brasil, considerando suas 
competências na ST e sua adequação aos preceitos do SUS. 
Fórum - Como você atua, hoje, na ST?
Cecília - Por conta da minha trajetória, [...] passei a ofertar 

cursos de ST, sendo que um deles (2011), junto com a Unirio, contou 
com recursos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
exclusivamente para servidores federais. [...] Desde 2013 assessoro 
equipes de serviço social do setor de saúde da Justiça Federal/RJ no 
desenvolvimento de um estudo sobre o adoecimento dos seus servidores, 
como estratégia para a construção de uma política de atenção à ST no 
Judiciário. Ressalto que os servidores do judiciário federal, apesar de 
regidos pelo RJU, não são abarcados pela PASS/SIASS, por isso o CNJ 
instituiu a Política de Atenção à Saúde de Magistrados e Servidores 
do Poder Judiciário (Resolução 207, de 15/10/2015). A despeito de ter 
diferentes políticas [...], essas legislações são marcos importantes, visto 
a omissão histórica do Estado enquanto patrão na atenção à saúde dos 
seus servidores. 

Fórum – Cecília, como vê a ST, atualmente, no Brasil?
Cecília – [...] permanece a fragmentação de ações, com mais de 

uma política para a área, o que esvazia e anula qualquer uma e não dá 
nenhuma direção efetiva, mas, sobretudo como se dá a exploração do 
trabalho a partir do reordenamento do sistema capitalista pós 1970 [...]. A 
flexibilização das relações de trabalho, sobretudo através da terceirização 
e subcontratações em efeito cascata [...], converte o emprego em trabalho 
temporário, intermitente, parcial, remunerado não mais através do salário 
convencional, mas por peça, tarefa, produção, hora, em remunerações 
individuais e revisáveis, condicionado a metas com prazo, em que os 
fatores tempo e produção são contabilizados no cálculo da remuneração. 
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[...] O comprometimento da ST, em função do rebaixamento das 
remunerações, longas jornadas, ritmos intensos, locais inseguros, sujeitos 
a condições precárias, ausência de proteção e violações dos direitos do 
trabalho é evidente. [...] A luta pela garantia de uma renda suficiente, 
universal e incondicional, ao mesmo tempo que se constitui num 
mecanismo de garantia de existência social, reconfigurando a relação 
entre cidadania e trabalho, detém potencial aglutinador de várias lutas 
[...]. Apesar da defesa de uma renda nesses moldes emergir e vir sendo 
tecida e amadurecida internacionalmente por acadêmicos, sindicalistas, 
políticos, ativistas, desde 1970, observamos ainda uma grande resistência 
por parte tanto do movimento sindical quanto das esquerdas. Consideram 
a renda desassociada do trabalho, assim como à assistência social, como 
filantropia, prática assistencialista aos pobres e, portanto, não assumida 
como bandeira de luta do trabalho. [...] o trabalho hoje se torna produtivo 
antes e fora da relação de capital, o que implica numa inversão da lógica 
de como se constituíram os direitos no capitalismo industrial, em que ao 
invés da inserção nos direitos ser consequência da integração na relação 
salarial, a cidadania se torna condição prévia para tornar-se produtivo.

Fórum – Cecília, como você vê a relação da academia com o 
movimento sindical na ST?

Cecília - Tanto o movimento sindical quanto a academia têm 
os desafios de capturar a forma como o trabalho é hoje explorado pelo 
modelo produtivo vigente no atual estágio da acumulação capitalista; e 
compreender seus sujeitos e suas ações, considerando o duplo caráter da 
força de trabalho, não apenas como produtora de valor, mas, sobretudo, 
de relações políticas.

[...] no Brasil as lutas de 2013, movimento majoritariamente dos 
precários; as greves, em 2011, dos trabalhadores da construção civil, 
nas hidrelétricas de Belo Monte e Jirau, surpreenderam os próprios 
sindicatos e centrais, por terem sido gestadas e deflagradas ao largo 
das estruturas tradicionais, organizadas de maneira horizontal, sem 
liderança identificável [...]. O saldo disso: sindicatos surpreendidos e 
a reboque das suas categorias e a academia apresentando dificuldade 
de capturar essas lutas com seus instrumentos usuais de análise, 
muitas vezes procedendo a uma leitura equivocada ao tratá-las como 
movimento dos excluídos ou marginalizados. Tratar, analisar, essas 
lutas como movimento dos excluídos ou marginalizados é negar a atual 
composição técnica do trabalho e as formas predominantes de uso e 
exploração da força de trabalho.

Adalgisa Ferreira: a fotógrafa voluntária do amor
Adalgisa é fisioterapeuta de formação, há 22 anos, educadora 

por paixão e fotógrafa voluntária por amor. Baiana, chegou com os 
pais e mais 7 irmãos ao Rio de Janeiro, em 1974. Vinham em busca de 
trabalho e uma condição de vida melhor. Observa com emoção ser a sua 
história parecida com a de muitas famílias que, ao saírem do seu estado, só 
encontram exploração, pobreza, favela, violência. Registros fotográficos 
era uma coisa que nem sequer passava pela cabeça da família. Diz não 
possuir nenhuma fotografia da infância e nem dos seus pais. Contudo, 
felizmente ficaram as lembranças, as boas e as ruins... Conta-nos: “perdi 
meu pai muito cedo e às vezes não me lembro do rosto dele, gostaria 
de ter tido uma fotografia para não esquecer, mas nosso dinheiro mal 
dava para alimentar um bando de crianças famintas...” Pensando nisso, 
em 2013, resolveu fazer um curso de fotografia, decidida a registrar 
momentos importantes na vida das pessoas (que não têm como pagar) e 
passou a fazer isso como um trabalho voluntário. Começou a fotografar 
casamentos, gravidez, parto, batizados, festas, bebês, pessoas. Montou um 
estúdio fotográfico na sua casa para abrigar seu sonho de proporcionar ao 
outro o registro de um momento importante de sua vida. Mas, incansável 
na busca de atender aos pedidos, também vai às residências, a festas e 
faz externas levando as pessoas a lugares que nunca foram, como Parque 
Laje, Urca, Parque das Ruínas e também na Baixada Fluminense e em 
comunidades. São muitas histórias... Em janeiro próximo tem uma 
gestante agendada e o cenário escolhido foi uma praia. Apesar de preferir 
fotografar em locais com mata, atualmente evita por causa dos mosquitos. 

trAbAlhAdores Anônimos

No Jardim Botânico não vai 
mais devido à cobrança de 

taxa aos fotógrafos.
Como não divulga 

esse trabalho, a indicação vem 
através de amigos: “são pessoas que 

realmente não podem pagar, e, a partir 
delas, vêm outras indicações de parentes, vizinhos”. Para dar conta de 
atender aos pedidos administrar seu tempo tem algumas dificuldades, 
uma delas é que as datas comemorativas não podem ser mudadas! Assim, 
se organiza para não faltar a esses compromissos que são caros e únicos. 
Se existe flexibilidade de agendamento, marca geralmente aos domingos, 
de preferência no estúdio de sua casa, onde prepara uma bela mesa de 
café da manhã, regada a um bom papo, para que os futuros fotografados 
fiquem bem à vontade. Mãe de Marcos (35 anos), advogado e ator, 
Maria Aline (34 anos), advogada, e Tamires (28 anos), publicitária, 
Adalgisa, atualmente é aluna do Mestrado em Saúde Pública da ENSP/
Fiocruz, orientanda do Prof. Renato Bonfatti, e seu objeto de estudo é a 
“Avaliação do Processo de Trabalho em uma Rouparia de um Hospital 
de Nível Terciário do SUS”. Devido aos compromissos acadêmicos ela 
precisou reduzir um pouco as seções de fotografias, principalmente no 
1º semestre. Aos poucos administra seu tempo nesse novo momento de 
vida... Mas com seu sorriso largo e voz carinhosa deixa essa lição de 
amor, solidariedade e alteridade. O Fórum parabeniza a Adalgisa por já 
ser uma mestra na arte de amar o próximo.
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Artigo

Turismo e Saúde do trabalhador, uma viagem necessária
 na reestruturação produtiva do capital

Thiago Sebastiano de Melo

[...] Com a reconfiguração produtiva do capitalismo contemporâneo o setor 
de serviços passa a se sobrepor à indústria nas sobredeterminações sociais.

Isso quer dizer que a superestrutura é reposicionada em função da 
importância que assume o setor de serviços, com rebatimentos diretos e indiretos 
no cotidiano dos sujeitos. [...] segundo o IBGE (2017), representa quase 75% do 
PIB nacional. 

No entanto, o que marca efetivamente essa guinada na lógica do capitalismo 
contemporâneo é a reorganização das instituições e sociabilidades sobredeterminadas 
por essa lógica dos serviços. Segundo o economista [...] Marcio Pochmann (2017), [...] 
com o fim do ciclo econômico centrado na industrialização, as subjetividades, coletivas 
e individuais, também ganham novos sentidos.

[...] Por um lado, a tão exaltada e incentivada cadeia produtiva do turismo 
é um conglomerado de serviços que penetra múltiplas escalas e dimensões da 
vida, inclusive as instâncias mais imediatas e cotidianas. [...] por outro lado, o 
turismo cumpre imperioso e naturalizado papel de funcionar como dispositivo de 
harmonização social, num momento de agudização dos antagonismos de classe, 
que vão da concentração de terra e renda, passando pela destruição de milhões de 
postos de trabalho, chegando ao extremo da valorização do direito patrimonial em 
detrimento do direito à vida!

Importa compreender o turismo como fenômeno social, portanto, 
multiescalar e multidimensional, porque essa narrativa de que o turismo possa 
ser ao mesmo tempo vetor de desenvolvimento local/regional e suporte para o 
desenvolvimento sustentável do capitalismo é insidiosa e perversa! Quero refletir 
sobre as implicações dessa leitura economicista, hegemonicamente aceita, para a 
saúde do trabalhador... 

Pode não parecer, mas o Boletim Informativo já se ocupou de assuntos 
concernentes ao turismo (pelo menos desde o entendimento deste como fenômeno 
social). [...] Como se vê, o turismo está aí, no dia a dia, muito mais que apenas nos 
momentos de viagens. Basta um olhar crítico para a realidade [...]. Essa mirada 
crítica permitirá enxergar, por exemplo, que a disputa pela representação sindical 
entre a CNTur e a CNC (CNTUR, 2017) evidencia a importância econômica 
crescente do turismo, alheia a qualquer perspectiva de classe e dos interesses dos 
sujeitos trabalhadores. 

A ausência dessa perspectiva, inclusive, transforma e reduz a mero 
segmento turístico a questão da saúde da classe trabalhadora. Isso se dá por duas 
vias. Na primeira, estrutura-se e promove-se o segmento Turismo de Saúde. Na 
segunda, ignoram-se condições degradantes às quais profissionais ligados à cadeia 
produtiva do turismo são submetidos/as [...].

[...] O MTur [...] cala-se sobre a destruição de biomas inteiros, como se 
isso nada tivesse a ver com o que definem como turismo de saúde. O Cerrado, 
berço das águas do Brasil [...], assiste à expansão do agronegócio e a devastação de 
seus bens comuns numa celeridade alarmante, diante do que encontramos o mais 

absurdo silêncio dos referidos representantes. 
Quem ouviu falar de protestos da cadeia turística sobre os poços da estância 

turística hidromineral de São Lourenço (MG) que secaram com a extração ilegal 
da Nestlé, por exemplo? Mas vamos admitir, para efeitos demonstrativos, que os 
conflitos por água e território não desemboquem na inviabilização do dito turismo de 
saúde. Ainda assim, essa perniciosa complacência dos representantes de classe com 
os movimentos e contornos mais amplos do turismo no Brasil (e no mundo) resulta 
numa incongruência articulada. 

Entre vitórias e derrotas judiciais, a empresa de alimentação rápida 
(fast food) McDonald’s tem protagonizado a implantação e defesa pública da 
jornada móvel, modalidade de contratação que deixa a pessoa empregada à 
disposição da empresa, mas só paga as horas efetivamente trabalhadas. Entre 
multas, ajustes de condutas, reincidências e vitórias judiciais a empresa, uma 
das mais fortes representantes do setor alimentício mundial, vai implantando 
e construindo uma prática que fragiliza a classe trabalhadora, que tem que 
se submeter a tais condições, dado o quadro social mais amplo no qual estar 
empregado precariamente é melhor que estar desempregado, ao mesmo tempo 
em que demonstra sua influência na correlação de forças no pêndulo judiciário. 
O turismo gastronômico e, de modo mais abrangente, o setor de alimentação, é 
um dos principais segmentos do turismo [...]. 

Entretanto, você ouviu falar dos protestos orquestrados por essa cadeia 
produtiva contra a empresa mencionada? Não! Porque eles não existiram. [...] as 
ações de empresas como Nestlé e McDonald’s ecoam no vale do turismo com 
lindas publicidades que as ligam ao desenvolvimento sustentável, à alimentação 
saudável, à responsabilidade e inclusão social etc., sem as proporcionais 
contestações que demonstrem a realidade. 

O MTur (2010) diz que a segmentação do turismo de saúde [...] tem a 
função primordial de reduzir a pobreza e de propiciar a inclusão social. Então, me 
parece mais honesto e realista começar o diálogo dizendo que empresas utilizam 
mecanismos de precarização do trabalho e de degradação dos bens comuns 
(água, solo, subsolo, fauna, flora, ar) que articulados inviabilizam o pretendido 
segmento. Mas o fato é que as empresas [...] contam com amplos financiamentos 
e incentivos por parte dos gestores de turismo. É chegada a hora de enfatizar que a 
saúde de quem vive da sua força de trabalho não pode ser tratada no âmbito de um 
entendimento turístico economicista e alienante. 

Se o turismo, como fenômeno social, se firma dia a dia como um dos mais 
importantes setores da reconfiguração produtiva do capitalismo contemporâneo, essa 
visibilidade precisa ser convertida em ganho para a classe trabalhadora, e não servir de 
condição para a turistificação da vida. [...] é responsabilidade do Estado, pressionado 
pela organização popular, impor aos empregadores que garantam condições adequadas 
de trabalho e que suas práticas não comprometam os bens comuns, como está definido 
no Código Mundial de Ética do Turismo (OMT, 1999) [...].
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perfil sindicAl

Teresa Cristina Mata Pujals

Sindicato dos Bancários de Brasília
Teresa Cristina é carioca, funcionária do Banco do Brasil (BB) e dirigente 

sindical dos bancários de Brasília.  Formada em Direito, bacharel em matemática, 
especialista em educação de adultos e MBA em Direito Bancário, Teresa Cristina 
é plural. É membro do Conselho de Usuários da Cassi, Caixa de Assistência dos 
Funcionários do BB e, como ativista de movimentos feministas, foi porta-voz de 
todas as funcionárias, no Congresso do BB, em 2016. Nessa emocionada entrevista 
ela conta um pouco de sua altiva história.

Trabalhar no Sindicato dos Bancários de Brasília, com tempo e dedicação 
exclusiva para as causas dos trabalhadores, foi um belo coroamento de tanto tempo 
de trabalhadora pela vida afora, desde meu primeiro emprego na secretaria da escola 
em que estudava, no Colégio Guararapes, em São João de Meriti RJ. Tinha 13 anos, 
uma letra redondinha, na medida p’ra preencher os documentos administrativos e os 
diplomas dos formandos. Depois, conheci o chão de fábrica, na verdadeira acepção 
da palavra, na indústria do saudoso tio Salvador. Induflex, fábrica de artefatos de 
borracha. Tinha então 15 anos. Meu primeiro emprego lançado em carteira. Muito 
orgulho e aprendizado para toda a vida. Ônibus lotado, desde a Vila Rosali, em São 
João de Meriti, em pé, até Ramos. Também fui secretária na Nasajon Sistemas no 
centro do Rio. Tinha orgulho de trabalhar em escritório no centro. Muito bom.

Mais adiante, Apolo Produtos de Aço. Mais experiência de linha de 
produção, numa fábrica muito maior. Mais conhecimento sobre a luta de tantos 
trabalhadores. O tempo passando ... concurso para professora pública do RJ. Orgulho. 
Fascinação. Carreira que abracei com carinho, dedicação. Depois viria uma segunda 
matrícula. Percepção na pele, por muitos anos, do quanto o educador é desvalorizado. 
Falta salário, faltam condições de trabalho. Para sobreviver, entrei na Petroflex, na 
época subsidiária da Petrobras. Concurso público diferente e rotina pesada. De dia, 
fábrica de borracha. À noite, escolas públicas em Duque de Caxias. Finalmente, 
aprovação em concurso para o Banco do Brasil e para o Bemge [Banco do Estado de 
Minas Gerais]. O governo de Minas Gerais me chamou primeiro, resolvi fazer um 
estágio para quando fosse chamada para o esperado Banco do Brasil. Enfim, Banco 

do Brasil! 25 anos de casa. Muito orgulho, muita batalha, uma carreira construída na 
luta de cada dia. 

10 anos de Agência e 10 anos de Direção Geral. Depois de ocupar várias 
posições como assessora, na DISEG [Diretoria de Seguros, Previdência Aberta e 
Capitalização] e na DIMEC [Diretoria de Mercado de Capitais], como auxiliar de 
operações, gerente, caixa executivo, cheguei a educadora formadora no Banco. Eu 
seria dirigente sindical de qualquer jeito. Não fui como professora porque meus filhos 
eram pequenos, optei pela família na época. 

Depois, já como bancária, abracei. Sou professora por opção, bancária 
por carreira e sindicalista/militante por devoção. Claro que tudo isso tem a ver com 
o exemplo de minha mãe Irma Mata Pujals; o apoio de meus irmãos Jeronymo e 
Lúcia; de meu marido Alexandre, de meus filhos David, Marcelo e Larissa, e o 
carinho de meu neto Arthur.  

Como sindicalista vejo que o movimento sindical precisa se reinventar. 
O velho sindicalismo não funciona mais. Precisamos descobrir novas formas de 
comunicação com as bases, com a juventude. A juventude que está aí não lutou, não 
conquistou. Encontrou tudo pronto porque nós e as gerações anteriores arrancamos 
com suor, sangue e lágrimas os direitos que eles entendem como naturais, e que 
nós sabemos que não são. Precisamos virar a mesa, de forma pacífica. Sou muito 
mais p’ra Gandhi do que p’ra Che Guevara. O Fórum Intersindical foi uma sacada 
genial. A saúde do trabalhador é intersindical, intercentral, interpartidária. É o elo 
que precisamos para a união no meio de tantas disputas, de tantas divergências, de 
tantas buscas de poder. A experiência de participar desse grupo foi única.

Agradeço ao meu guru e professor de vida e sindicalismo Amadeu 
Alvarenga por ter me apresentado a vocês. Também o tripé academia /serviço 
público/ trabalhadores foi outra sacada genial. Hoje, estou me realizando na 
Secretaria de Formação Sindical do Sindicato dos Bancários de Brasília. E 
pretendo, com força, fazer o mestrado na Fiocruz. Só não penso nisso já porque 
moro em Brasília.

BRASIL 
Luís Henrique Leão (janeiro 2019)

Brasil anda triste, bem cabisbaixo.
Lama pra todo lado. Lucro acima de

tudo. Povo abaixo do nada.
Falta pão, falta paz,
falta chão, falta lar.

Armas na mão. Vazio o coração.
Tantos sonhos em vão.

Mas não é pra parar!!! Vale tentar.
Vamos teimar. O sol vai nascer.

A vida, vencer!
Se a gente tá vivo, a tarefa é simples:

semear sorriso.
É longo o caminho...

Mas logo virão cantigas de roda,
música na esquina, brincadeira, festa,

vinho, riso... e o riso, meu irmão,
nesse tempo, já é revolução

FASTIO.Doc 
Adamastor Adolpho (2019)

Nada, nada mais,
Nem mesmo a dança me amansa

Essa fúria que vem do que vivo e vejo.
Danação, vício e desperdício
Contrassenso e desesperança.
Tudo turvo, torto e turbinado.

Pletora e turbilhão que sempre avançam.
O que há de mais fútil entronizado,

Promovido e idolatrado
Diuturnamente.

Os despropósitos vêm aos milhares
Repercutem no ciberespaço

Um idiota sorri, as matas morrem
E um país inteiro se apaga.
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Alexandre Jacobina

Jacobina é Gestor Ambiental, graduado pela Universidade Salvador (UNIFACS). Foi Coordenador 
de Vigilância da Saúde do Trabalhador do estado da Bahia, durante muitos anos (1999/2002 e 
2007/15), da atual Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador – Centro Estadual de 
Referência em Saúde do Trabalhador (Divast/Cesat). Sua trajetória se confunde à implementação da 
Vigilância da Saúde do Trabalhador (Visat), no Brasil. Formador peregrino e profissional atuante, 
Jacobina marcou sua participação em diversos espaços pelo Brasil, sempre com destaque para as 
ações de Visat. Apoiou a Renast [Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador], 
desde sua criação, especialmente na formação em Visat para técnicos do SUS, trabalhadores e 
representantes sindicais. Os Cerest [Centro de Referência em Saúde do Trabalhador], instituições de 
ensino e sindicatos de trabalhadores sempre tiveram em Jacobina um parceiro com sua experiência, 
sabedoria e vivacidade quase incontrolável. Autor de várias obras de Visat, vigilância ambiental e 
segurança e saúde no trabalho, Jacobina também tem contribuído para a formação de inúmeros 
profissionais em cursos de mestrado, doutorado e pós-graduação (extensão e formação técnica). 
Nessa entrevista, Jacobina conta um pouco de sua história.
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Fórum – Jacobina, conte-nos como foi sua entrada na saúde do 
trabalhador (ST)?

Jacobina – [...] servia na Vigilância Ambiental do Órgão Estadual de 
Meio Ambiente da Bahia. A convite da direção do então Centro de Estudos da 
Saúde do Trabalhador (Cesat), [...] passei a incorporar o seu quadro técnico de 
Visat. Apesar da minha formação técnica em segurança do trabalho (1979) e 
o meu envolvimento com o movimento sindical, [...] a aproximação definitiva 
com a área de ST só ocorreu quando ingressei no Cesat, onde permaneci até 
a data da minha aposentadoria, ocorrida no final de 2015 [...]. Destaco que 
tive que coordenar uma equipe experiente, composta por 24 profissionais com 
formações distintas [...].

Fórum - Quais as experiências que você vivenciou na ST que 
considera mais relevantes?

Jacobina – Enquanto técnico e coordenador na Divast/Covap, 
tive o privilégio de participar efetivamente de diversas ações de Visat que 
contemplavam as etapas de planejamento e execução das ações de vigilância 
de ambientes e processos de trabalho [...]. O apoio técnico em Visat [...] foi um 
importante momento da minha carreira profissional e variou entre situações 
prazerosas e desanimadoras [...]. As principais ações de Visat que participei 
na Divast/Cesat e que considero exitosas foram realizadas sob o formato 
de Projetos Estruturantes [...]. A última ação de Visat que participei antes 
da minha aposentadoria foi em pequenas e médias indústrias de fabricação 
de fardas, localizadas no município de Salvador e que congregavam 
aproximadamente 500 costureiras, as quais, em sua maioria, encontravam-
se lesionadas pela exposição aos fatores de risco ergonômicos e condições 
de trabalho bastante inadequadas [...]. A implantação desses projetos serviu 
como um extraordinário processo de aprendizado e experiência, não só para 
as equipes técnicas da Divast/Cesat, envolvidos diretamente nas ações, mas 
também para as equipes dos Cerest Regionais e outros órgãos integrantes da 
Vigilância em Saúde da Bahia e de outros estados. Praticamente em todas 
as ações de Visat desenvolvidas, contamos com a participação efetiva de 
trabalhadores e seus representantes sindicais. [...] A minha participação 
como representante institucional em diversos espaços intra e intersetoriais 
de interesse à Saúde do Trabalhador e da Vigilância em Saúde ajudou 
muito na aproximação com os diversos movimentos sociais e especialmente 

com os sindicatos de trabalhadores [...]. Minha atuação nos processos de 
formação e educação permanente em ST no âmbito da Renast, bem como 
o desenvolvimento e participação em estudos e pesquisas de Visat, foram 
determinantes para o meu crescimento como formador e profissional da ST 
[...]. Atualmente, dedico-me à formação em Visat, em especial à vigilância 
dos ambientes e processos de trabalho para técnicos do SUS, auditores fiscais 
do trabalho, trabalhadores e representantes sindicais. 

Fórum - Jacobina, como você vê a ST hoje no Brasil?
Jacobina – [...] Uma [...] questão vivenciada atualmente, que 

assistimos de forma passiva, é a ausência dos movimentos sindicais na 
luta pelo fortalecimento da ST. Esse afastamento dos sindicatos reflete o 
momento político em que vive o nosso país. Com a aprovação recente da 
Reforma Trabalhista, [...] receio que o movimento sindical seja fragilizado, 
mormente no que diz respeito ao atendimento às demandas relacionadas 
à ST. [...] o retrocesso nas conquistas históricas possibilitará a efetivação 
da terceirização irrestrita que inclui as atividades fins, no aumento da 
precarização das condições e relações de trabalho, na ampliação da 
flexibilização dos contratos de trabalho, na intensificação do ritmo de 
trabalho com jornadas excessivas e, muitas vezes, sob exposição às 
substâncias nocivas à saúde e outros fatores de risco, salários insuficientes 
para as demandas básicas de subsistências, aumento da cobrança por 
produção com exigências de cumprimento de metas, muitas vezes 
impossíveis de serem atendidas, ampliação do assédio moral e sexual 
que, com certeza, resultará no agravamento do sofrimento psíquico que 
já aparecia nas estatísticas como uma das “doenças da modernidade”. 
Não passam despercebidas as dificuldades enfrentadas por alguns Cerest, 
principalmente no tocante à gestão institucional, às estruturas físicas 
geralmente inadequadas, ao quadro técnico insuficiente e sem a formação 
adequada para desenvolver ações de Visat e, até mesmo, em relação aos 
recursos financeiros [...]. [...] constatamos, ainda, gestores e técnicos que 
não entendem a importância desses órgãos em relação à Visat. Por mais 
que possa parecer absurdo, existem Cerest (estaduais e regionais) que 
são impedidos de desempenhar ações de Visat por decisão de gestores do 
SUS que, muitas vezes, utilizando-se de argumentos frágeis como a falta 
de respaldo legal para o desenvolvimento das ações de vigilância nos 
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ambientes e processo de trabalho, impedem a sua realização.
Alguns desses Cerest [...] acabam por não exercer qualquer 

intervenção sobre os fatores de risco e os determinantes dos agravos e 
doenças gerados nos processos produtivos em suas áreas de abrangência 
[...]. O número excessivo de municípios que compõem a área de 
abrangência de um Cerest, a insuficiência de técnicos capacitados para 
prestar o apoio institucional e técnico em Visat, bem como as ingerências, 
têm se constituído em complicadores para a ampliação das ações de ST e, 
em especial, as ações de Visat.

Fórum - Jacobina, o que você acha da relação da academia com 
os sindicatos na produção de conhecimentos em ST?

Jacobina – [...] mesmo existindo experiências exitosas de participação 
de trabalhadores e de seus sindicatos em projetos de pesquisa, a presença de 
movimentos sociais nesses espaços geradores de conhecimento ainda é limitada. 
Geralmente são promovidos por instituições de ensino vinculadas às universidades 
públicas, por iniciativa das áreas de Medicina Preventiva e Social, Saúde 
Coletiva, Ciências Sociais e Economia [...]. [...] em muitos casos, a despeito de 
toda sofisticação acadêmica, apenas os trabalhadores são capazes de revelar as 
especificidades dos seus processos de trabalho e as sutis diferenças existentes entre 
o trabalho prescrito e o trabalho real que explicam os riscos e os determinantes 
dos agravos à sua saúde [...]. Entendo que a presença destes “sujeitos sociais” é 
importante e fundamental para a produção de conhecimento não só na área de ST.

perfil sindicAl

Marcello Max Pereira

Una LGBT Carioca 
Sou Marcello Max Pereira e presido a UNA LGBT CARIOCA na capital 

do Rio de Janeiro. Esta entidade faz a luta da população LGBT na perspectiva de 
garantir sua inclusão na sociedade, sobretudo no mundo do trabalho e pela luta 
por nenhum direito a menos. Fazemos também a luta racial e contra o machismo, 
entendendo que a luta deve ser unificada contra a opressão do Capital direcionada 
à classe trabalhadora, que se agrava mais quando o cidadão se encaixa em algum 
desses quadros sociais. O artigo 5° da Constituição garante a todos e todas os 
mesmos direitos e diz que todos podemos gozar dos mesmos benefícios. Não é o 
que vemos adotado pelo Estado brasileiro, principalmente quando se é de classe 
baixa, mulher, negro(a), LGBTs, moradores de periferia. Enfim, devemos lutar 
para garantir que todos sejamos iguais e que não haja exclusão na sociedade de 
nenhum indivíduo. No Sindicato dos Empregados do Comércio/RJ lutamos 
também por melhores salários, dignidade, atenção à saúde do trabalhador, por 
melhores condições de trabalho e nenhum direito a menos. Acredito que nossa luta 
central é a luta de classe contra o Capital que mata e exclui.

Mas, através das organizações, instituições, entidades e movimentos 
sociais podemos vencer este modelo falido, miserável, excludente que mata 
milhares de pessoas todos os dias mundo afora. Há tempos luto pela população 
mais oprimida e acredito que a luta sindical é fundamental, pois com a sua 
consciência conseguimos organizar a luta de classe. Já fui membro de grêmio 
escolar, representante de classe, presido uma entidade LGBT, mas só agora, no 
movimento sindical percebi o quão importante é essa luta. Trabalhando na loja 
com baixo salário e vendo toda exploração, meu coração não se aquietava. Foi 
quando encontrei a oportunidade de entrar para o sindicato da minha categoria de 
comerciário. Fomos recrutados nos mais diferentes segmentos do comércio para 
disputar o SECRJ que estava há 50 anos nas mãos de uma família pelega que não 
lutava pelos trabalhadores e entregava à própria sorte a categoria de mais de 400 
mil trabalhadores(as). Fazia negociatas a portas fechadas com o patronal usando o 
dinheiro do trabalhador como forma de enriquecer e, não bastasse isso, a família 
ainda vendia os trabalhadores ao patronal destruindo sua dignidade. Não havia 
luta sindical e as coisas eram resolvidas na mesa do presidente, onde ele “vendia 

trabalhadores” e enchia suas contas pessoais com dinheiro ilícito. O sindicato 
dirigido pela família, desde a ditadura, pela forma insatisfatória de gestão, sofreu 
uma intervenção judicial que culminou logo depois nas eleições em que nossa 
chapa, constituída por comerciários da base, foi eleita democraticamente depois 
de um longo período de eleições fraudulentas. Hoje o sindicato é gerido por 30 
diretores de piso de loja dos mais variados segmentos, que conhecem os reais 
problemas da categoria e lutam de forma contundente, honesta e voltada para 
resgatar a dignidade.

A luta sindical é fundamental para a emancipação dos trabalhadores na 
relação patrão-empregado, diminuir a tensão, opressão, exploração e garantir a 
prática dos acordos e convenções coletivas. Devemos ter a consciência também 
de que a categoria precisa de formação política para lutar em defesa dos direitos 
e barrar os retrocessos das reformas do governo Temer, ultraliberal e que retira 
direitos. A luta organizada é fundamental no Brasil e no mundo pois sabemos 
que a correlação de forças é desproporcional e o Capital explora a mão de obra 
acumulando riquezas e produzindo miséria. Este governo golpista quer acabar com 
os sindicatos tirando a contribuição sindical e enfraquecendo o poder de luta no 
intuito de afastar o trabalhador e desorganizar a luta, para que se explore ainda 
mais os trabalhadores

O Fórum Intersindical é um espaço essencial para formar o dirigente 
juntando teoria e práticas num mesmo espaço. A academia deve ser a força motriz 
para a formação da massa trabalhadora e dos dirigentes sindicais, debatendo a 
exploração da mão de obra e promovendo estudos. É um espaço rico de debate 
que potencializa a luta sindical. O departamento LGBT do sindicato também atua 
observando a opressão desta população dentro do local de trabalho, onde já há 
indícios de seu adoecimento. Percebemos várias queixas de depressão, ou seja, a 
saúde do trabalhador LGBT está se tornando um situação grave pois a depressão 
gera várias outras doenças e interfere diretamente no rendimento deste trabalhador 
que está sendo demitido sem o registro real e comprovação de que foi o trabalho 
que fez esta pessoa adoecer. Temos muitos campos a trabalhar no âmbito da ST e 
o Fórum contribui muito. É um espaço genial de formação.
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A Bolha Assassina e a Saúde do Trabalhador
Apesar de ser um filme (americano) de gosto duvidoso desses de “horror”, 

feito com baixíssimo orçamento, “A Bolha Assassina” (The Blob - no original) 
merece um destaque. Feito a cores, em 1958, inovou o gênero para a época, além 
de exibir interessantes efeitos especiais num tempo em que ainda não eram comuns. 
O filme teve como protagonista o iniciante Steve McQueen, posteriormente célebre, 
e um desconhecido Burt Bacharach, outra celebridade nascente, como coautor da 
música-tema (junto com Mack David). E ainda teve Ralph Carmichael, arranjador 
de Ella Fitzgerald, Bing Crosby e, entre outros, Julie London, como responsável pela 
trilha sonora. Mas o que chama a atenção é que o filme retrata, sem tirar nem pôr, o 
Parlamento Brasileiro atual. Num bosque, próximo à cidade, um casal de namorados 
vê um meteorito cair por perto. O objeto estelar tinha em seu interior uma substância 
gelatinosa avermelhada que em contato com a pele engolia rapidamente as pessoas 
e ia aumentando inexoravelmente de tamanho. No final do filme a Bolha tinha 
mais ou menos o tamanho do Congresso Nacional. O curioso é que nada detinha a 
Bolha Assassina. As pessoas da cidade eram todas engolidas e a bolha aumentava... 
aumentava. Nenhuma arma a detinha, nem bala de canhão.

Casualmente, descobriu-se que a bolha ficava paralisada com... gelo. O filme 
termina com a Bolha Assassina sendo jogada nas geleiras do Polo Ártico e ao invés do 
clássico THE END aparece um enorme ponto de interrogação. Estamos assistindo, hoje, 
no Brasil, a versão real da ficção de 60 anos atrás. A Bolha Assassina caiu em Brasília. 
A bancada/Bolha conservadora, reformista, lacaia do mercado, envolvida em falcatruas 
e majoritária já engoliu a tímida e titubeante oposição. A Bolha Assassina, livre, leve e 
solta, vem avançando sobre a classe trabalhadora brasileira.

Já restringiu o orçamento da saúde e da educação, aprovou a terceirização, 
a “deforma” trabalhista e agora avança sobre a prEvidência dos pobres sem mexer 
com a prOvidência dos ricos.

A Bolha Assassina continua tentando “estancar a sangria” e sem o gelo 
salvador vai continuar até engolir a parte da justiça que ainda não foi engolida. 
A Bolha Assassina é insaciável: vai avançar e engolir, como já está fazendo, o 
meio ambiente e os direitos humanos em geral. Não tem fim a volúpia assassina 
desses Bolhas. A saúde do trabalhador, nesse primeiro ensaio da “deforma” 
trabalhista, está programada para acabar quando a Bolha Assassina alcançar a 
solução final.

E a solução final na cabeça assassina da Bolha é o clássico THE END. 
THE END para o SUS, THE END para a Universidade Pública, THE END 
para os sindicatos, THE END para os direitos das mulheres, THE END para as 
nossas reservas ambientais, THE END para os direitos dos índios, THE END 
para a punição dos corruptos, THE END para o Estado laico, THE END para a 
educação das nossas crianças, THE END para a lisura dos processos eleitorais. É 
preciso muito exercício de cinismo político para imaginar aonde a Bolha Assassina 
pode chegar. Porque saber aonde ela quer chegar já se sabe. O gelo é a solução 
para paralisar a Bolha. O gelo é a solução, mas somente dar à Bolha o gelo da 
indiferença é insuficiente. Ela engolirá os indiferentes. E a classe trabalhadora já 
está adoecendo pela indiferença. É preciso gelar a Bolha, gelá-la de medo, gelá-
la com a indignação explícita, gelá-la por sua covardia de se entrincheirar no 
mandato, congelá-la eleitoralmente e gelá-la judicialmente, gelá-la pela união das 
milhões de pedrinhas de gelo que todos juntos, ao mesmo tempo, podem carregar 
nas mãos, antes que o gelo derreta...

Se o THE END do filme foi substituído por um enorme ponto de 
interrogação, congelar a Bolha Assassina com um -?- pode deixá-la sem ação. 
Mesmo que ela continue à espreita, torcendo pelo aquecimento global que a 
deixará livre, torrando-nos a todos. 

O fim dos anos 1970 e início dos anos ‘80 foram marcados por conquistas 
dos países da América Latina em relação à luta contra os regimes ditatoriais. Nesse 
período é possível verificar uma atmosfera bastante propícia à criação de órgãos, 
instituições e ações que, em certa medida, garantissem direitos e freassem qualquer 
nova possibilidade de reascensão de regimes ditatoriais. 

[...] Reconhecidamente existe no Brasil uma diversidade de formatos e 
modelos de ouvidorias, seja no âmbito dos serviços públicos ou privados. A despeito 
da real possibilidade de tradução dessa instituição como ombudsman, consideraremos 
aqui que o principal desafio colocado para a Ouvidoria é a função de mediar conflitos. 

Por definição, o instituto de Ouvidoria é caracterizado pelo seu papel de 
interlocução entre uma determinada instituição e as pessoas, sejam essas consideradas 
público externo – destinatários de um determinado serviço, ou ainda, público interno 
– trabalhadores dos quais sua atuação possibilita a oferta do serviço. Trata-se de um 

instrumento com potencial para fortalecer a democracia participativa e valorizar 
a cidadania com o objetivo de garantir direitos fundamentais, dentre outros. Tal 
perspectiva chama a atenção para esse órgão como instituição potente no cenário de 
saúde do trabalhador e da trabalhadora brasileira, capaz de contribuir para efetivação 
de um ambiente de trabalho condizente com a dignidade da vida humana. 

Advirto aqui que a mediação de conflitos a que faço menção, enquanto 
função de ouvidoria, em nada tem a ver com uma postura neutra [...]. Ao contrário 
disso, a ouvidoria tem lado e deve sempre posicionar-se a favor da reparação 
dos direitos ora desrespeitados. Em 2003, foi criado no Ministério da Saúde o 
Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS (DOGES) o que possibilitou a 
compreensão de ouvidoria na saúde como política pública a ser implementada. 
Desde então, um conjunto de ações foi desdobrado para criação e fortalecimento 
da ouvidoria em saúde como prática de participação social.

Artigo

Por uma ouvidoria que se posicione a favor da Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora

Alex da Silva Xavier
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Especificamente no campo da saúde do trabalhador, vimos na 3a 
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CNST), 
ocorrida em novembro de 2005, o reconhecimento da ouvidoria como elemento 
capaz de contribuir na defesa das relações de trabalho. Fica claro no relatório final 
a necessidade de construir serviços de ouvidoria que trabalhem na lógica da defesa 
de direitos da saúde do trabalhador [...].

Entretanto, o que temos visto em grande parte é um funcionamento limitado 
da ouvidoria no que diz respeito às relações de trabalho e seu potencial para a defesa 
do trabalho como categoria de valorização da vida. É comum escutar de algumas 
empresas, especialmente em âmbito privado, que suas ouvidorias são específicas para 
atendimento do público ‘externo’, o que exclui por consequência a possibilidade de 
receber um registro de seu funcionário. E por mais contraditório que seja, por vezes, 
se pode constatar ações de órgãos que se denominam ouvidorias agindo em defesa da 
manutenção do capital a despeito da dignidade humana no trabalho. Há de se questionar 
qual é a contribuição que as ouvidorias têm a dar aos trabalhadores e trabalhadoras, e sua 
respectiva responsabilidade no aperfeiçoamento de uma política de saúde do trabalhador 
que valorize o trabalho como condição geradora de vida. Posicionar-se contrário à 
opressão no trabalho e ao adoecimento pelo trabalho não pode ser uma opção para o 
instituto da Ouvidoria, todavia, um princípio! Certamente podemos associar o baixo 
engajamento das ouvidorias na defesa de relações dignas de trabalho, no cenário atual, à 
inexistência ou baixa autonomia do ouvidor. Consequência do processo de escolha dos 
mesmos que geralmente é realizado pela autoridade máxima do órgão ou empresa que 
acaba por exercer o próprio controle social. Cabe destacar que a autonomia do ouvidor 

é elemento fundamental para pensar ouvidoria como possibilidade de instrumento de 
aperfeiçoamento da qualidade das relações de trabalho. A dificuldade referente ao 
funcionamento da ouvidoria para atendimento ao trabalhador está diretamente ligada à 
sua base normativa, que limita a autonomia do ouvidor.

Não se deve perder de vista que a ouvidoria atua na redistribuição 
de poder e seu foco é a garantia de direitos, especialmente os fundamentais 
e humanos. A relação empregador-trabalhador é assimétrica e cada vez mais 
desarmônica, especialmente neste momento cuja precarização das relações de 
trabalho é ratificada a partir da reforma trabalhista que retira direitos sociais. 
A correlação de forças que se estabelece está impregnada de violência, seja ela 
manifesta física ou simbolicamente. Trata-se de coerção exercida pelo empregador 
sobre o empregado, quando este último não possui condições de impedir que essa 
dominação seja instituída. Compreendo que por princípio caberia à ouvidoria 
intervir nesta correlação de forças de maneira que fortalecesse a política de proteção 
da saúde do trabalhador. Caso contrário, poderia naturalizar tal mecanismo, o 
que caracterizaria maior perversidade. A ouvidoria vem construindo sua atuação 
como parte de um complexo arranjo estrutural de ampliação da participação 
social, ora agindo por dentro da estrutura do Estado, ora agindo por fora. Assim, a 
ouvidoria é uma instituição que nas suas ações e processos o tempo todo interfere 
no campo político. Logo, sua atuação como órgão representante do trabalhador e 
da trabalhadora deve ser a todo tempo problematizada, haja vista que a estrutura 
pensada para seu funcionamento, tal como a escolha do ouvidor, possibilita que 
suas atividades possam ser exercidas com alta, baixa ou nenhuma autonomia.

trAbAlhAdores Anônimos

José de Lima Pequeno
Quem frequenta o prédio da Expansão da 

Fiocruz sabe que se quiser comprar uma guloseima 
(paçoca, bala, bananada) ou saborear um picolé pode 
procurar Seu Zé - José de Lima Pequeno - na varanda 
da recepção que vai conseguir saciar seu desejo. Seu 
Zé conta que chegou ao Rio de Janeiro em 1975, vindo 
de Natal do Rio Grande do Norte. Veio com a mãe 
- Dona Palmira - e mais 5 irmãos. Seu pai - Manoel 
Pequeno - já morava na Baixa do Sapateiro*. Na época foram sorteados 
com uma casa na Vila do João onde reside até hoje com a sua mãe. O sorteio 
era realizado após inscrição para casa própria no extinto BNH (Banco 
Nacional da Habitação).

A juventude de seus 59 anos lhe dá a convicção de que ainda não 
conheceu a “mulher certa” para casar, o que é uma questão de tempo. Sem 
filhos e solteiro, foi noivo duas vezes de aliança e tudo o mais, contudo diz 
ter sofrido desilusões que desfizeram os planos do casamento. Mas não 
perdeu as esperanças de encontrar uma companheira, “sou bom filho, vou 
ser bom esposo”, afirma sorridente. Trabalhando com venda de picolés na 
Fiocruz há 35 anos, pagou a previdência como autônomo e hoje tem uma 
aposentadoria. Disse: “a Fiocruz é uma mãe para mim, os funcionários 
daqui são meus melhores  amigos, as pessoas daqui me ajudam...” Em 
retribuição, Seu Zé vende fiado para alguns fregueses especiais, “eu 

anoto as vendas numa caderneta, no final do mês 
eles vêm e acertam comigo, pagam direitinho, 
ninguém me  engana  não...”  Repentinamente,  
seu  Zé  retira  do  bolso  algumas  medalhas  de  
metal  que  guarda carinhosamente envolvidas em 
tecido. São do Alcoólicos Anônimos. Conta que 
bebia muito, até cair e que muitas vezes era levado 
para casa carregado por amigos ou vizinhos. Mas 
mostra com orgulho uma delas que traz gravada a 

inscrição “19 anos”, tempo que vem frequentando as reuniões do grupo na 
Vila do João. Mas, na verdade, já está há 24 anos sem beber e demonstra 
orgulho por essa vitória, visto o passado de excessos que o dificultava 
em seu trabalho. Hipertenso e diabético, para se locomover precisa de 
muletas. Escorregou em casa e teve fratura exposta na perna esquerda. 
Seu Zé está na fila da Regulação para cirurgia ortopédica faz 2 anos 
aguardando ser chamado. E pede ajuda para a realização da cirurgia... 
Mas isso não o impede de vir trabalhar. Muitas vezes dispensa o mototáxi 
e vem andando apoiado nas muletas. Com a certeza da riqueza que tem 
- a fé no trabalho, o amor pela mãe, a esperança de encontrar um amor, a 
coragem de buscar uma forma melhor de viver - sonha em voltar a Natal 
e visitar sua terra... 

O Fórum louva seu exemplo de coragem em perseverar, apesar 
das adversidades da vida.
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Vanda D’Acri

Professora e pesquisadora, desde a 1ª hora do Cesteh
[Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e 
Ecologia Humana], Vanda D’Acri Soares tem seu 
nome inscrito na história da saúde do trabalhador 
(ST), especialmente pela dedicação a três temas muito 
caros à nossa área: a relação do anarcosindicalismo 
com a saúde; a questão do gênero; e a luta pelo 
banimento do amianto. Assistente Social formada, em 
1971, pela UFRJ (antiga Universidade do Brasil), seu 
percurso na ST é uma linda história.
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Em 1973, Vanda começou a trabalhar no INPS 
(Instituto Nacional de Previdência Social) [...]. Foi lotada 
no Hospital do Andaraí [...]. À época, a direção do Hospital 
recebeu um convite da Escola Nacional de Saúde Pública 
(ENSP) para encaminhar uma profissional para seleção do 
curso básico de saúde pública. Vanda [...] foi convidada 
pela chefia a participar [...]. Vanda nos relata: 

“A partir daí um novo mundo se abriu em termos 
de conhecimento e possibilidade de atuação. Nesse 
momento a ENSP tinha grande efervescência política e 
um pensamento crítico sobre o campo da saúde pública e 
sobre a política nos tempos da ditadura no Brasil [...]. A nova formação 
dos sanitaristas foi relevante nesse momento histórico em que se pensava 
um novo modelo de saúde para a população brasileira.” 

Após a especialização (saúde pública), Vanda cursa o mestrado 
na ENSP, quando desperta seu interesse sobre a ST:

“[...] A reflexão sobre o meu objeto de mestrado, indagando 
sobre o papel da assistência médica nos sindicatos, considerada como 
atividade “alienada”, levou-me ao estudo da formação da organização 
dos trabalhadores no Brasil.” 

[...] Sua dissertação de mestrado, de 1982, Os Trabalhadores e 
a Questão da Saúde (1890/1920) é uma contribuição inestimável para 
a compreensão da formação de um pensamento em defesa da saúde do 
trabalhador no Brasil. Vanda resume [...]: 

“[...] A pesquisa tratava das reivindicações de saúde dos 
trabalhadores no período de 1890 a 1920 na formação da classe operária, 
a partir da implantação do capitalismo no Brasil, tendo como ponto de 
referência Rio de Janeiro e São Paulo, cidades que receberam o maior 
número de imigrantes italianos, portugueses e espanhóis. Junto com 
brasileiros formaram a classe trabalhadora e desenvolveram o movimento 
social operário através de greves, comícios e manifestações de protesto nos 
quais reivindicavam melhores condições de trabalho e de vida, revelando 
a questão social no Brasil. O movimento operário, foi influenciado pelo 
trabalhismo, socialismo e anarquismo e, a partir de 1906 [...] o anarquismo 
passou a ser a corrente ideológica hegemônica na luta social até 1920 
[...]. Nossa pesquisa, cuja fonte foi a imprensa operária, revela que os 
trabalhadores anarquistas identificavam o sistema de produção e a precária 
organização da sociedade como a causa de suas doenças. [...] Foi uma 

grande descoberta a proposta anarquista de solidariedade, seu princípio 
fundamental, e o ideal de justiça e de organização da sociedade, visando a 
emancipação humana e a formação de uma sociedade libertária [...].” 

[...] Vanda ingressou no Cesteh, onde permanece até hoje [...]. 
No Cesteh, junto com Jussara Cruz de Brito, começam a pensar a questão 
de gênero na ST [...]. A partir da questão de gênero e trabalho, o Dr. 
Hermano Castro, pneumologista do Cesteh, acolheu a trabalhadora Rosa 
Amélia Alves de Araújo, que lhe havia sido encaminhada pela Dra. Maria 
das Graças Mota Melo, dermatologista do Cesteh. Dona Rosa tinha 
o diagnóstico de asbestose, a grave doença pulmonar provocada pelo 
trabalho com o amianto.  Vanda relata [...]:

 “No final de 1995 entrevistamos dona Rosa Amélia, que foi a 
primeira trabalhadora da indústria têxtil de amianto a procurar os serviços 
do Cesteh [...]. Dona Rosa, orientada pelos profissionais do Cesteh, 
começou uma busca ativa por suas colegas de trabalho, encaminhando-as 
para atendimento médico [...]. Em 1996 iniciamos reuniões e encontros 
com as trabalhadoras para discutirmos as questões relativas à relação 
saúde-trabalho. A partir daí organizou-se a ABREA-RJ. A ABREA é 
a Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, fundada em 1995, em 
Osasco/SP. [...] aprendemos sobre o amianto, a asbestose, o mesotelioma e 
placas pleurais, assim como os danos à saúde e ao meio ambiente [...]. Ruth 
assumiu a direção por muitos anos e Dona Rosa foi presidente de honra. 
Posteriormente os trabalhadores homens foram aderindo ao atendimento 
médico e às reuniões. A ABREA–RJ contou com a participação de muitos 
profissionais do CESTEH [...]. Em 2000, a ABREA-RJ foi fundada na 
ALERJ em Audiência Pública com o deputado Carlos Minc, autor da lei 
de proibição do amianto no estado do Rio de Janeiro [...]. O lado triste na 
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história da ABREA-RJ é que entre 2000 e 2008, toda a Diretoria faleceu em 
razão das doenças relacionadas ao amianto, inclusive uma trabalhadora com 
câncer de pulmão, cujo diagnóstico inicial era de mesotelioma, entretanto 
o hospital não quis confirmar este diagnóstico por questões políticas. É 
importante ressaltar que essas trabalhadoras foram grandes guerreiras na 
luta pela saúde, na luta pelo cuidado com os trabalhadores e na luta pelo 
banimento do amianto [...]. As pessoas que lutaram pelos seus direitos e 
os dos demais companheiros, que morreram durante a causa, deixaram o 
legado de sua luta.” 

Vanda ressalta o trabalho da equipe do Cesteh [...]. Dos 203 
trabalhadores expostos ao amianto e avaliados no Cesteh (1996 a 2008), 
55 trabalhadores tinham doenças relacionadas ao amianto. É um número 
espantoso de trabalhadores doentes. Dos 55 casos, 24 tinham asbestose, 

10 asbestose e placas pleurais, 5 placas pleurais, 2 asbestose e câncer de 
laringe e 14 óbitos por asbestose [...]. Vanda encerra seu relato falando-
nos sobre a saúde do trabalhador. 

“A compreensão dos processos produtivos como geradores 
de doenças conclui pela necessidade de intervir nesses processos para 
transformá-los, através de políticas públicas em que se estabeleça 
uma conduta de regulação da exploração do capital sobre o trabalho. 
A proteção da saúde dos trabalhadores depende de ações conjugadas 
com a ergonomia, com a vigilância em saúde e, principalmente, com a 
atuação dos trabalhadores junto a pesquisadores e legisladores. Isso é 
fundamental para se compreender o processo produtivo e os próprios 
trabalhadores encaminharem as medidas de transformação, com o apoio 
do setor público comprometido com a defesa da saúde e da vida [...].”

perfil sindicAl

Nelma Barbosa Carius

Nelma faz parte da Coordenação do Departamento de Saúde do 
Trabalhador do Sindsprev/RJ [Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro]. Também 
é a Presidente da CIPA [Comissão Interna de Prevenção de Acidentes] 
dos agentes de combate às endemias do município de Duque de Caxias, 
do estado do Rio de Janeiro. Nelma centra sua atuação na luta contra o 
desrespeito com os agentes de combate às endemias na relação saúde-
trabalho. A contaminação desses trabalhadores, devido ao manuseio com 
substâncias químicas que são utilizadas em suas atividades, é conhecida. 
Desde 1988, portanto há 30 anos, provas realizadas no Instituto Vital 
Brasil e em outras instituições comprovavam o dano à sua saúde. Nelma 
assinala que o descaso dos sucessivos gestores colocou trabalhadores e 
trabalhadoras em uma situação precária de trabalho, em que não havia 
qualquer preocupação com os contratos provisórios de trabalho, alguns 
anuais e mesmo semestrais. Os trabalhadores se mantinham em estado 
de luta permanente para garantir seus contratos de trabalho, ainda que de 
forma precária.

Os trabalhadores eram contratados precariamente por associações, 
fundações, prefeituras, entre outras, causando insegurança e temor pela 
instabilidade, além dos inúmeros riscos ocupacionais que, muitas vezes, 
os trabalhadores não tinham conhecimento, porque a eles era negada a 
informação, especialmente sobre os agentes tóxicos. 

Após sucessivas lutas e enfrentamentos com a gestão, em 1994 
foi realizado um processo seletivo na Fundação Nacional de Saúde que, 
todavia, não impediu a manutenção das contratações precárias.     Nelma 
continua seu relato observando que, em 1999, os trabalhadores foram 
dispensados pelo Ministro da Saúde, sob a alegação de que não precisava 
mais de sua mão de obra. Desconsiderando a contribuição da categoria 
durante aqueles anos todos, seu tempo de trabalho e o conhecimento 
adquirido, o flagrante desrespeito teve um trágico desfecho. Nelma relata: 

“... foi o gatilho para oito suicídios de bravos companheiros 

que não suportaram a pressão psicológica, deixando suas viúvas sem 
condições de prover o alimento de seus filhos.” 

Em virtude dessa situação, na ocasião foram realizadas novas 
contratações em algumas prefeituras, da mesma forma precária, 
provocando riscos ainda maiores. Eram evidentes as intoxicações 
agudas e crônicas, os danos de origem ergonômica, a exposição ao sol, a 
dependência química, a instabilidade emocional e os problemas de saúde 
mental. As atividades dos agentes de endemias, aparentemente simples, 
são sempre muito complexas, com várias tarefas imbricadas.

Além do preparo do material tóxico a ser aplicado, estão 
permanentemente expostos ao sol, à chuva, às intempéries, transportam 
materiais diversos, como bomba de Hudson, cargas de abate e malathion, 
funil, balde, canecão, bandeiras, prancheta, boletins, lona plástica, 
bacia, tubetos, álcool. Tantas vezes sem terem a informação de que 
estavam sendo contaminados, suas roupas e uniformes lavados em suas 
residências contaminavam também suas famílias. Nelma reforça o relato 
de que são muitos os casos de nascimento de crianças com deficiências 
provavelmente congênitas. Em 2003, com a continuação da luta política, 
esses trabalhadores foram reintegrados à Fundação Nacional de Saúde 
como empregados públicos. Mas foi somente em 2014, após 30 anos de 
muita luta, sofrimento e perdas inestimáveis que os agentes de endemias 
passaram para o quadro de servidores do Ministério da Saúde. Nelma 
conclui o relato dessa emocionante saga dos agentes de endemias: “E 
quando nós, sindicalistas e servidores, achamos que tudo tinha sido 
resolvido nos deparamos com uma triste realidade. Só nos anos 2016 e 
2017 haviam falecido quase 100 companheiros relativamente jovens de 
derrame, infarto, câncer, entre outros problemas. Isso fez com que nos 
reagrupássemos, reativando o Departamento de Saúde do Trabalhador 
do Sindsprev. A luta continua e agora é uma questão de justiça: 
proporcionarmos aos outros trabalhadores e trabalhadoras melhores 
condições de trabalho e vida.”
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Contexto atual.
A classe trabalhadora passa por um processo de desconstrução 

progressiva de sua identidade. São muitos nomes: desempregados, 
formais, informais, assalariados, terceirizados, 
subcontratados, flexíveis etc.  Há alterações na 
paisagem política e econômica que carecem de 
uma revolução: palavra, povo e pólvora, como 
disse Orlando Aguirre, diretor de uma Faculdade de Medicina em Cuba 
(citado por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido). 

Resgate dos princípios do Fórum.
Cumprimos os passos, demos voz, refletimos e organizamos. 

No Fórum, somos todos agentes de Revolução Social, que estamos 
com uma missão histórica. O Sindicato precisa saber o quanto ele é 
importante para o desenvolvimento do país, tem 
um papel social específico! Em que o Sindicato 
deixou de acreditar? Há aqui a possibilidade 
de aliança com todos os setores realmente 
comprometidos com o desenvolvimento na 
luta dos trabalhadores pela Saúde. É preciso fazer uma escavação para 
emergir a identidade. Identidade não apenas como produto institucional. 
Por que os sujeitos protagonistas devem aderir para intermediar as 
ações? Ao mesmo tempo em que somos indivíduos, somos coletivos! O 
Fórum representa uma quebra de paradigma! Apesar do cenário atual, 
estamos aqui firmes! Então vamos azeitar as engrenagens do Fórum! 

Mas o que é a VISAT [Vigilância em saúde do trabalhador]? 
Qual a nossa identidade? Quem somos? O que somos e o que não 
somos? De onde viemos?

Será o trabalho um cárcere? O trabalhador precisa viver num 
exílio?  Existimos porque há situações degradantes e sofrimento 
na relação homem-trabalho. Quais as particularidades da Saúde do 
Trabalhador? Diferente da saúde ocupacional, 
onde o foco é a doença e o objetivo é reproduzir 
a força de trabalho, a Saúde do Trabalhador 
envolve o sujeito e o foco é a promoção da 
saúde. Assim, nossa prática se constrói junto com os trabalhadores. Na 
Saúde do Trabalhador já atuamos de forma integrada entre os vários 
componentes da Vigilância.

O que fazemos? VISAT para que? A que veio?
Não se pode transformar a saúde em um cúmplice dócil do 

capital, um adversário com quem parece não haver acordo possível. Do 
jeito que está, a saúde é vista através de uma janela estilhaçada, fazendo 
referência a Antonio Cruz, cujos estilhaços atingem o trabalhador e 
tornam sua visão turva, incapaz de olhar para a sua própria saúde. A 

saúde precisa estar na retaguarda e não pode ser vencida pelo cansaço. 
A Saúde do Trabalhador não é um curativo gigante. Para dar conta de 
uma ação, é preciso compreendê-la na sua singularidade. Então, cada 

um é importante na relação entre os pares. As 
percepções individuais de cada homem e cada 
mulher, cada trabalhador e cada trabalhadora, 
em sua singularidade, em sua maneira única de 

ver o mundo, ampliam-se coletivamente num processo de percepção 
das semelhanças. Cada trabalhador desvenda sua própria condição 
singular na singularidade do outro. É possível uma solidariedade para 
o enfrentamento das condições de exploração. Nesse sentido, a VISAT 
é um instrumento fundamental para a saúde do trabalhador, ao trazer o 
trabalhador para o lugar que lhe é de direito, o de protagonismo, não 
assistencialista. 

Com quem o trabalhador pode contar? 
Quem ampara a Saúde do Trabalhador?

Na Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, o objetivo 

é integrar as ações individuais e coletivas. Assim, estão presentes o 
Ministério da Saúde, o CEREST, a Coordenação de Vigilância em 
Saúde do Trabalhador e o Controle Social através do Conselho de 
Saúde e da CIST.

O que podemos construir? O que vamos alinhavar visto que o 
tecido é frágil? O que vamos cimentar? 

Já é notório que entre o mundo dos homens e o mundo do trabalho 
há um espaço nada pacífico. Propomos aqui uma curvatura qualitativa 
em oposição a uma linha reta. As demandas requerem respostas urgentes 
e ativas. É preciso sair do automatismo para o protagonismo, abandonar 
o discurso pronto e progredir para a construção compartilhada.  Quais 
as potencialidades e limites? Quais os territórios de abrangência, as 

pactuações ou compromissos assumidos e 
ações? Qual a novidade que trazemos enquanto 
poder público? Essa fase precisa representar 
um momento de convergência entre todos 

que estão fazendo parte desse momento histórico no estado de Goiás. 
Quais são os fatos? O sindicalismo vive tempos difíceis. Trabalhadores 
adoecem e morrem todos os dias. Quais os pontos nevrálgicos da 
Saúde do Trabalhador no estado? Muitos desses pontos estiveram 
e estão presentes na fala dos trabalhadores. Qual será o produto de 
nossas interações e diálogos? É tempo de plantar, de construir! Qual 
o nosso plano conjunto de lutas pela saúde dos trabalhadores e das 
trabalhadoras? O Fórum é o organismo vivo, é o órgão máximo que 
chama todos os trabalhadores na luta pela saúde para concretizar tudo 
o que será proposto.

Artigo

Azeitando engrenagens: as perguntas 
fundamentais para o início de caminhada do 

Fórum Intersindical do Estado de Goiás
Danniella Davidson Castro

O Fórum representa uma quebra de paradigma! 
Apesar do cenário atual, estamos aqui firmes! 
Então vamos azeitar as engrenagens do Fórum! 

O Fórum é o organismo vivo, é o órgão máximo 
que chama todos os trabalhadores na luta pela 
saúde para concretizar tudo o que será proposto.

Não se pode transformar a saúde em um cúmplice 
dócil do capital, um adversário com quem parece 
não haver acordo possível. Do jeito que está, a 
saúde é vista através de uma janela estilhaçada
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tributo

Jairo da Costa Filho (in memorian)
Em tempos de discriminação, retrocessos em direitos humanos, desrespeito a crenças e opções de vida, racismo e violência contra o outro, 
essa coluna do Boletim Informativo presta homenagem ao poeta dos trabalhadores anônimos e personagens discriminados do cotidiano. 

Militante, distribuidor de alegria e poeta, o médico Jairo deixou-nos precocemente, em 2001, no auge de sua indignação contra o preconceito, 
a desigualdade social e o discurso careta daqueles que insistem em fazer o mundo pior. Dizia o poeta:

 Já chegam meus convidados
para a grande ceia

Do meu lado direito,
o leproso

o sifilítico
o corno

o pederasta
o tuberculoso

Do meu lado esquerdo,
o bêbado
o mendigo
o pária
a prostituta
o suicida

São todos amigos e bem-vindos. 
Porque, se suas histórias são um pântano, 

suas vidas são lírios que brotam tímidos e puros.
(A CEIA, Coleção Verso Vício – volume 2 – 1985)

Crítico mordaz da realidade social que joga as pessoas na miséria e retira-lhes a identidade social, Jairo fazia de sua poesia um libelo contra o discurso 
conservador daqueles que guardam os atos e as palavras que combatem e criticam para exercê-los na intimidade de sua hipocrisia.

Trabalhar p’ra quê?
P’ra construir um país que lhe dá as costas?

Trabalhar p’ra quê?
P’ra juntar migalhas jogadas como se fossemos porcos?

Trabalhar p’ra quê?
P’ra certificar nossa condição de covardes?

Trabalhar p’ra quê?
P’ra nos passar o atestado de otários?

Trabalhar p’ra quê?
P’ra sacanear nossos filhos nas nossas caras?

Trabalhar p’ra quê?
P’ra que a gente fique mais pobre e os ricos mais ricos?

Trabalhar p’ra quê?
P’ra que nossos vizinhos votem nos nossos inimigos?

Abaixo O Trabalho!
Viva O Desemprego!

Chiwan M. Leite (2019)
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Em 1975, recém-formado e já especialista, em Londrina consegui 
emprego em duas empresas como médico do trabalho e no início de 1976 
iniciei minha carreira universitária na UEL. Nas empresas, durante cinco 
anos, tive a oportunidade de vivenciar o interesse e preocupação dos 
empresários em manter o médico para, fundamentalmente, manter a força 
de trabalho. [...] em 1980 passei no concurso do INAMPS, como médico 
do trabalho [...]. Em 1973, eu atendia, sob supervisão, em um dos postos 
de saúde [implantados pela UEL com a Prefeitura] e em 1975 assumi 
a docência e passei a trabalhar com os alunos na mesma proposta de 
realização de ações médicas em uma abordagem integral do cuidado [...]. 

[...] Participei, com o DSC na formação de profissionais de saúde, 
promovendo o Curso de Habilitação em Enfermagem e de auxiliares de 
saúde, capacitando os primeiros profissionais para a rede [de Atenção 
Primária à Saúde (APS) em Niterói e Campinas]. Sempre que tinha 
oportunidade discutia casos atendidos e sua relação com o trabalho, a 
partir das informações do paciente sobre o seu processo de trabalho [...]. 
No final da década de 1970 criamos o núcleo do Cebes em Londrina [...]. 
O Núcleo do Cebes de Londrina, além de colaborar para a criação de 
outros núcleos no estado, promoveu vários seminários em Londrina [...]. 

Envolvido no movimento sindical, colaborei na criação, em 1979, 
do Sindiprol - Sindicato dos Professores de Londrina, onde fiz parte da 
primeira diretoria como Secretário [...]. A forte atuação do sindicato e da 
comunidade universitária, foi um fator fundamental para que o governo 
estadual instituísse a gratuidade nas universidades estaduais, em 1987.

Ainda nos anos ‘80, [...] decidi fazer uma imersão teórica, 
ingressando no mestrado do Instituto de Medicina da UEL, na época um 
polo de reflexão e de debate político-científico [...]. 

Em 1983 assume a Presidência do INAMPS, o Dr. Hésio Cordeiro 
que iniciou um processo de reforma que [...] incorporou elementos de 
uma crítica estrutural ao sistema de saúde [...]. Para tanto, organizou uma 
equipe técnica [...]. Por estar no lugar certo e na hora certa, fui convidado 
para fazer parte da equipe. A estratégia fundamental era a implantação 
das AIS nos estados e municípios, com a finalidade de revitalizar e 
racionalizar a oferta do setor público [...]. Tive, aí, a oportunidade de 
colaborar na elaboração dos instrumentos precursores do que seria um 

planejamento nacional integrado das ações de saúde [...]. Era o prenúncio 
do SUS, à beira da Constituinte.

Em 1989, retornando à Londrina, fui eleito Chefe do Serviço de 
Medicina Social (regional) do INAMPS [...]. Com a extinção do INAMPS, 
em 1993, fui colocado à disposição da UEL, o que me possibilitou o 
engajamento em articulações, locais e nacionais, no campo da saúde do 
trabalhador. Em 1994, [...] iniciamos a instalação de um ambulatório para 
atendimento desses trabalhadores. 

Inicia-se uma grande demanda de solicitação de CAT [Comunicação 
de Acidente de Trabalho] às empresas que, quando as emitiam, não 
eram reconhecidas pelos peritos do INSS. Após uma discussão com o 
coordenador da perícia, organizamos um seminário com todos os peritos 
sobre o diagnóstico, tratamento e critérios de alta para o saturnismo e, a 
partir daí, os trabalhadores começaram a ter os seus direitos previdenciários 
respeitados. [...] Além do atendimento no ambulatório, articulamos ação 
com a Vigilância Sanitária e fizemos um rastreamento de todas as fábricas 
de baterias do município, com inspeções periódicas e atuação na melhoria 
das condições do ambiente de trabalho [...]. 

O fato é que o conceito de Vigilância em Saúde do Trabalhador 
(Visat) foi se desenhando a partir dessa prática [...]. [...] Na discussão de 
reestruturação não pretendíamos que a Visat fosse mais uma “caixinha” 
dentro da vigilância, centralizada e sem integração com a rede de unidades 
básicas de saúde. Era a oportunidade para se discutir amplamente a 
questão, mas a resistência dos setores da vigilância foi enorme e não 
obtivemos sucesso.

No Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador, realizado em 
1999, em Brasília: “Desafios para a construção de um modelo estratégico”, 
foram anotados vários pontos críticos, entre eles a elaboração de um 
projeto nacional de capacitação e formação. Nesse ano fui convidado para 
atuar nessa área junto à Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador 
(Cosat), do Ministério da Saúde [...], quando colaborei no Caderno de 
Atenção Básica, número 5, do Programa Saúde da Família, dedicado à 
Saúde do Trabalhador [...]. Destaco, na edição, a conceituação de Visat, 
sua relação com os princípios do SUS, os objetivos e as estratégias 
operacionais que poderiam ser adotadas [...].

Paulo Roberto Gutierrez

Carinhosamente chamado de Paulinho Gutierrez por seus amigos, o médico, 
Doutor em Políticas Públicas pela Ensp-Fiocruz, hoje aposentado e cada 
vez mais ativo, formou-se em Londrina (PR), em 1973. Em 1974 tornou-se 
especialista em Medicina do Trabalho, numa das primeiras turmas diplomadas 
no Brasil, à época, ainda sob a responsabilidade da Fundacentro. Desde 
então, portanto há mais de 4 décadas, bem antes de a Saúde do Trabalhador 
(ST) ser reconhecida como um campo da saúde pública, Paulinho Gutierrez 
esteve presente como militante, pensador e formador de pessoas na ST. Viveu 
todos os momentos da ST no Brasil, de sua criação até os dias de hoje, como 
um dos seus mais atuantes personagens. Suas histórias de vida profissional 
confundem-se às histórias da ST no Brasil. O depoimento que se segue é um 
tributo à memória da ST e um reconhecimento do Fórum Intersindical à sua 
brilhante e rica trajetória...    
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Os módulos de capacitação (instrutor e aluno) foram publicados 
em 2002. O curso de 40 horas, dividido em 5 módulos de 8 horas, estava 
organizado, numa proposta pedagógica de metodologia significativa, 
trabalhando sempre com a realidade local. O material foi validado em 
reunião nacional e testado em experiência piloto no estado de Tocantins. 
Percorremos quase todos os estados brasileiros, articulados com os Cerest 
locais. Destaco o estado de Goiás que organizou capacitação para cerca 
de 600 profissionais de saúde, enfermeiras em sua maioria. Em Londrina 
capacitamos toda a rede básica [...]. 

Em 2004, participei da elaboração do curso de especialização 
à distância, organizado pelo Cesteh. A elaboração do material didático, 
contou com cerca de 70 profissionais e pesquisadores do campo da Saúde 
do Trabalhador e Ambiente. 

Durante todos esses anos, colaborando na formação de tutores, 
orientadores, alunos e profissionais de saúde do trabalhador posso 
dizer que minha experiência foi fantástica. Hoje, aposentado, continuo 
acompanhando a área e sempre disposto a participar e colaborar com a 
construção da nossa saúde do trabalhador.

editoriAl

Saúde do Trabalhador e a Terra Prometida
Eugene V. Debs (1855-1926) foi um sindicalista americano, fundador do Partido Socialista e candidato a Presidente dos EUA em 1900, 1904, 1908, 1912 e 

1920. Em sua última candidatura, preso por suas atividades políticas, teve uma de suas maiores votações. Ele dizia que preferia estar preso com sua alma livre do que ser 
um covarde e mentiroso solto pelas ruas. Líder sindical e fundador de um dos primeiros sindicatos industriais americanos coordenou vários movimentos de trabalhadores 
e desafiou a presidência dos EUA ao levar o país a uma greve geral dos ferroviários. Foi sua primeira prisão. Eugene Debs é uma inspiração da saúde do trabalhador 
por várias de suas posições políticas. Em tempos lúgubres de perda de direitos, tempos sem rumos ideológicos claros, tempos de obscuridade de posições político-
partidárias contraditórias, que oscilam ao sabor do vento nascido do sul, norte, leste, oeste, direita, esquerda, volver, de acordo com interesses nominais identificáveis 
em todo o espectro da rosa dos ventos, é preciso buscar novas inspirações. Como já se sabe que ninguém inventa nada do que já foi dito ou escrito, sob o império do 
mesmo e da mesma: o mesmo patrimonialismo, a mesma arrogância das elites, o mesmo fisiologismo, a mesma pilhagem do Estado brasileiro, o mesmo nepotismo, a 
mesma arrogância da Casa Grande, o mesmo compadrio dos apaniguados, a mesma corrupção dos entes públicos, o mesmo cinismo dos legisladores de plantão, a mesma 
promiscuidade público-privada, o mesmo abandono do povo à própria sorte, a mesma opressão do capital sobre o trabalho, o mesmo descaso do país com suas crianças e 
seus trabalhadores, a mesma mentira repetida várias vezes até se tornar verdade, ou seja, o mesmo e a mesma do mesmo e da mesma, vale a pena relembrar um pouco do 
mesmo, nas palavras de Eugene V. Debs, há mais de 100 anos atrás.

“Os direitos de um são tão sagrados quanto os direitos de um milhão.”

“O capitalismo precisa das prisões para se proteger dos criminosos que criou.”

“Nada é mais humilhante do que ter que implorar por trabalho. E um sistema no qual qualquer homem tem de implorar, o trabalho está condenado. Ninguém pode defendê-lo.”

“Você tem que se unir no mesmo sindicato e no mesmo partido político e lutar e votar em conjunto, e a hora em que você faz isso, o mundo é seu.”

“Dez mil vezes o movimento trabalhista tropeçou e se machucou. Fomos perseguidos pelos tribunais, assaltados por bandidos, acusados pela polícia, mal traduzidos 
pela imprensa, malvistos na opinião pública e enganados pelos políticos. Mas, apesar de tudo isso, o trabalho é hoje o poder mais vital e potencial que este planeta já 

conheceu e sua missão histórica e vitória final é tão certa quanto o nascer do sol.”

“A questão é socialismo versus capitalismo. Eu sou pelo socialismo porque sou pela humanidade. Nós fomos amaldiçoados com o reino do dinheiro. O dinheiro não 
constitui uma base adequada da civilização. Chegou o momento de regenerar a sociedade - estamos à véspera de uma mudança universal.”

“Eles nos dizem que vivemos em uma grande república livre; que nossas instituições são democráticas; que somos pessoas livres e autônomas. Isso é demais, mesmo 
para uma piada. ... Guerras ao longo da história foram travadas para conquistar e saquear... E isso é uma guerra em poucas palavras. A classe dominante sempre declarou 

as guerras; mas só a classe dominada sempre lutou nelas.”

“Há muito tempo que os trabalhadores do mundo esperam por algum Moisés para levá-los à Terra Prometida. Eu não o conduziria se pudesse, pois se eu o fizesse, você 
poderia ser trazido de volta por outro. Eu gostaria que você se convencesse que não há nada que você não possa fazer por você mesmo.”

Se a saúde do trabalhador é a Terra Prometida da dignidade no trabalho, Eugene  V. Debs é uma inspiração para começarmos a fazer por nós mesmos.
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Artigo

Saúde na Escola: o trabalhador entre a Prevenção de 
Doenças a Promoção da Saúde

Dagoberto Buarque de Assis

Da mesma forma que temos a educação para o trabalho temos uma 
educação para a saúde que, observa-se, atende ao mesmo pressuposto: a 
moldagem do trabalhador à produção capitalista.

O Programa de Saúde na Escola (PSE) [...] tem a finalidade de 
contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação 
básica por meio de ações de prevenção, promoção, atenção à saúde e cultura 
da paz (Brasil. Decreto 6.286 de 2007).

[...] Os estudantes devem ser provocados à reflexão que a saúde é uma 
produção social e está relacionada a múltiplos fatores como educação, moradia, 
saneamento, acesso à água potável, trabalho e renda, os chamados determinantes 
sociais da saúde. As desigualdades são resultado de produções sociais injustas e 
relacionadas a um sistema político e normativo [...].

Freire (1982) enuncia que a Educação não é neutra, é um ato político, 
e que o papel da Escola é político pedagógico. Silva (2002) também adverte 
que uma educação para a cidadania, imersa no ideário neoliberal e ancorado na 
competição, premia os mais aptos em todos os domínios da vida social [...]. A 
construção política de manipulação do afeto e do sentimento; a transformação 
do espaço de discussão política em estratégia de convencimento publicitário; 
a celebração da suposta eficiência e produtividade da iniciativa privada em 
oposição à ineficiência e ao desperdício dos serviços públicos; a redefinição 
da cidadania pela qual o agente político se transforma em agente econômico e 
o cidadão em consumidor são todos elementos centrais importantes do projeto 
neoliberal global [...]. A educação é alvo estratégico dessa ofensiva precisamente 
porque constitui uma das principais conquistas sociais e porque está envolvida 
na produção da memória histórica e de sujeitos sociais.

Integrá-la à lógica e ao domínio do capital significa deixar essa 
memória e essa produção de identidades pessoais precisamente sob o controle 
de quem tem interesse em manipulá-la e administrá-la para seus próprios e 
particulares objetivos (SILVA, 2002, p, 28). 

Rodrigues (1998) desenha o pensamento pedagógico da burguesia 
industrial brasileira através de estudos de iniciativas da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI que, [...] desde sua fundação em 1938 [...], 
empenhou-se em projetos pedagógicos que visaram moldar o trabalhador às 
bases materiais, tecnológicas e organizacionais da produção.

Frigotto (2002) destaca que a concepção burguesa de Trabalho e 
Educação embute os valores e conceitos necessários à formação ou fabricação 
do trabalhador. Não por acaso encontramos assertivas morais e religiosas 
reeditadas com o advento do capitalismo [...].

Nesse sentido, Gramsci (s/d) destaca o papel do intelectual orgânico: 
“[...] todos os homens são intelectuais [...], mas nem todos os homens 
desempenham na sociedade a função de intelectuais” (p.10). Essa tarefa do 

intelectual relaciona-se às funções de direção e organização social, sendo, 
portanto, uma tarefa educativa. Assim, “toda relação de hegemonia é uma 
relação pedagógica”, na medida em que leva ao aprendizado e à internalização 
da ideologia hegemônica. Para Gramsci, as relações pedagógicas que visem 
à conquista da hegemonia pelas classes subalternas são relações pedagógicas 
conscientizadoras; as que visam a manutenção do poder das classes dominantes 
são relações pedagógicas alienantes.

Segundo Reich (1983), as ideologias se perpetuam através da 
manipulação dos afetos moldando, assim, o caráter da ordem social no 
indivíduo. O autor destaca que a existência social, na sociedade capitalista 
baseada na economia privada, impõe na classe subalterna uma grande limitação 
na satisfação de suas necessidades. Daí resultam os princípios da renúncia, do 
sentimento de culpa e da humildade do indivíduo. Inculcados durante toda a 
vida, estes princípios fazem com que o dominado admita como válida, em nome 
da cultura, a sua exploração e a existência da sociedade capitalista. 

Nos tempos atuais, em contexto de reformas neoconservadoras, 
a discussão de uma promoção da saúde, que, de fato, capacite e empodere, 
insere-se em um quadro mais amplo de luta pela defesa da manutenção dos 
direitos já conquistados pelos trabalhadores e na defesa de sua ampliação. Ao 
investigar a saúde na escola, verificamos que as iniciativas não consideram 
a reflexão do trabalhador escolar e do estudante, futuro trabalhador, quanto 
às questões da produção social da saúde e da doença. É imperioso olhar 
para os programas de saúde implementados nas escolas, pois nelas coabitam 
o trabalhador da educação; o estudante, filho de trabalhador e futuro 
trabalhador; e os educadores, que apesar da previsão legal, não são inseridos 
como beneficiários dos programas [...].

[...] É necessário reconhecer o potencial emancipatório da escola 
promotora da saúde, de interesse dos trabalhadores, na medida em que 
proponha aos estudantes o pensamento crítico sobre si e a sociedade, desde 
a mais tenra idade, na devida medida da sua capacidade de compreensão. Na 
direção do entendimento da produção social da saúde e da doença, a saúde 
na escola pode ir além de atender ações prescritivas de prevenção a doenças. 
Utilizar seu espaço de excelência educativa e de produção de conhecimento 
possibilita empoderar sujeitos autônomos, emancipados e coletivamente 
engajados na busca de uma vida digna. É o contraponto à transformação do 
ambiente escolar em um posto de saúde avançado. Em síntese, uma Promoção 
da Saúde que atenda aos interesses dos trabalhadores deverá ser menos 
prescritiva e normativa e mais dialógica e desafiadora. Educação em Saúde 
é tarefa eminentemente educativa, na direção da autonomia e emancipação, 
com a compreensão de saúde como suporte para a vida, um bem a ser gozado, 
e não como meio de acumulação capitalista.

Referências:
BRASIL. Ministério da Saúde. Escolas promotoras de saúde : experiências do Brasil. Brasília : Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/escolas_promotoras_saude_experiencias_brasil_p 1.pdf. 
Acesso em 22.02.2009
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo. 1982
FRIGOTTO,G. Trabalho, conhecimento, consciência e a Educação do trabalhador: impasses teóricos e práticos. In: GOMEZ, C.M et al .Trabalho e conhecimento: Dilemas na Educação do Trabalhador. São Paulo:Editora Cortez, 2002
REICH, Wilhelm. Psicologia de massas do fascismo. São Paulo: Editora Martins Fontes.1983. 
RODRIGUES, José. O moderno príncipe industrial: o pensamento pedagógico da confederação nacional da indústria. Campinas: Autores Associados, 1998.
SILVA, Tomáz Tadeu. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.



137

trAbAlhAdores Anônimos

Diálogos com trabalhadores brasileiros anônimos: 
retratos de uma sociedade escrotizada

1) Trabalhador em situação análoga à escravidão
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. Aqui a gente não apanha. Mas quando apanha, 
apanha pouco. Às vezes falta comida, mas antes do trabalho 
faltava sempre. Durmo no colchão...

2) Trabalhador feirante
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. O dinheiro é pouco, a gente trabalha muito, mas 
não leva porrada da polícia. Só é ruim madame de colar de 
ouro pechinchando um real. E o cansaço não acaba nunca. 
O resto é bom.  

3) Trabalhadora do sexo, adolescente
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. De vez em quando os clientes me maltratam, até me 
batem, mas me pagam. Em casa eu apanhava todo dia e não 
ganhava nada. Não posso reclamar.

4) Trabalhadora de lixão
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. Todo dia consigo comida aqui na catação pros meus 
filhos. E ainda arrumo roupa e um dinheirinho. Aqui tenho 
muitos amigos...

5) Trabalhador vendedor ambulante
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto, mas já estou de saco cheio. Todo dia rola um 
problema. Ou é porrada, ou é correria, ou, o pior, a guarda 
municipal leva minha mercadoria e eu tenho que recomprar a 
mercadoria que eu sei que era minha.

6) Trabalhadora empregada doméstica
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. Não tenho carteira, mas os patrões são bons. O patrão 
já tentou me atacar, mas eu disfarcei e a patroa logo chegou. 
Evito ficar sozinha com ele. Gosto do meu trabalho.  

7) Trabalhador garçom com contrato temporário
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. Consigo pagar a previdência. E se for escondido, a 
gorjeta fica pra mim. Só fico chateado com os clientes que 
gritam comigo e dizem que eu estou roubando na conta.... 
Tem muito bacana que trata você como lixo.

8) Trabalhadora cuidadora de idosa
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. A família aqui é muito rica, muito chic. A velha que 
eu cuido me bate, mas é meu trabalho também apanhar. Só 
não gosto é da minha comida separada da que a família come. 
A minha comida é sem gosto, sem graça nenhuma..  

9) Trabalhador adolescente, olheiro do tráfico
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto, aqui a parada é manêra, vou ficar rico e ‘tô liberado pro 
baile no sábado. Meu camarada me rende uma vez por semana. 
Minha roupa é manêra, e minha mãe me entende na boa.

10) Trabalhador flanelinha (guardador de automóvel)
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. Mas tem uns problemas. Tu combina um preço na 
chegada e na saída o cara diz que não tinha combinado e sai sem 
pagar. A gente também ouve muita ameaça e de vez em quando, 
o polícia vem buscar o dele...

11) Trabalhador passeador de cachorro
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. Só acho meio estranho, a forma como algumas madames 
tratam os cães com beijos na boca, ao mesmo tempo que berram 
e xingam a empregada. De vez em quando reclamam comigo 
quando o cão chega meio sujo, mas isso faz parte.

12) Trabalhador pedreiro, biscateiro
- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. Consigo ganhar um bom dinheirinho quando tem 
serviço. Só não gosto é que as pessoas me servem água em 
um copo separado, todo encardido. Parece que já é um copo 
preparado pra quem não é da mesma classe...  

13) Trabalhador carregador, puxador de 
carroça (burro sem rabo)

- Gosta do seu trabalho?
- Gosto. As pessoas que me contratam costumam ser gentis. 
De vez em quando reclamam quando o frete não é feito da 
maneira que eles acham que tinha que ser. Mal sabem que a 
gente faz o possível e o impossível pra entregar a mercadoria 
como se fosse um bebê. Mas o problema mesmo é andar no 
trânsito. Sou xingado de filho-da-puta todos os dias várias 
vezes e já levei porrada de motorista e da polícia. Mas tenho 
4 filhos e enfrento a parada...

Fonte Anônima 
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A luta pela saúde do trabalhador, na década de 1960, na Itália, teve 
inúmeros personagens, dos quais o protagonista foi a classe trabalhadora 
organizada. Aliado visceral do movimento sindical e dessa luta, que inspirou 
a saúde do trabalhador no Brasil, Maccacaro foi professor de medicina e 
fundou o Movimento de Medicina Democrática-Saúde. O Perfil Sindical 
presta seu tributo, em nome do Maccacaro, a quem tem o sindicalismo 
combativo que luta pela saúde do trabalhador circulando por suas artérias 
e veias, indo e vindo do coração incomodado com a injustiça no trabalho.     

A classe trabalhadora sempre foi tão “pensada” por aqueles 
que se surpreenderam ao encontrá-la tão vigorosamente, originalmente, 
lucidamente... no final da década de 1960. Hoje, podemos e devemos 
concentrar-nos em todas as formas de apropriação e autogestão que 
podem fazer da classe [trabalhadora] um tema de luta pela saúde que 
nunca deixa de ser, como tal, uma luta contra o sistema. 

Também deve ser enfatizado que o movimento dos trabalhadores 
italianos de 1968 a 1977, através das lutas, das experiências e do 
conhecimento nelas adquirido, foi capaz de desenvolver uma cultura 
radicalmente original de prevenção de riscos e nocividade de afirmação 
da saúde, permeando grande parte da sociedade, da escola ao Parlamento 
...consagrada na Lei n. 833, de 23/12/1978 - a chamada Reforma da Saúde.

Na época criou-se uma cultura de saúde que teve no centro 
a afirmação do RISCO ZERO, ou seja, a exposição zero para homem, 
mulher e meio ambiente para os riscos e agentes prejudiciais para o meio 
ambiente. ... esse processo não-linear, impulsionado por contradições 
políticas, investiu em profundidade não só na fábrica (hierarquias, 
condições e horas de trabalho, ritmos, carga de trabalho, qualificações, 
salários, serviços sociais, etc.), mas também na escola, já coberta por 
vastas lutas estudantis, bem como em outros setores da sociedade, 
causando mudanças radicais; e isso foi caracterizado pela participação 
em massa, como sujeitos, de milhões de trabalhadores e estudantes... um 
fato enorme, de significado histórico para a democracia do país.

Este processo surgiu e foi alimentado pelas lutas dos trabalhadores 
contra a nocividade e o risco iniciou a elaboração e experimentação de 
um modelo baseado na necessidade de organizar uma nova e diferente 
habilidade para representar o risco de trabalho e organizar o conhecimento 
sobre a nocividade do trabalho, de uma maneira que a experiência de 
trabalho deve ser valorizada, como categoria científica, no sentido de 
recuperá-la, registrá-la, formalizá-la e afirmá-la, pelo conhecimento, 

perfil sindicAl

Giulio Maccacaro

controle, mudança e verificação da efetividade da própria mudança.
Além das peculiaridades dos tempos ... a classe trabalhadora hoje 

... deve enfrentar as condições sociais, culturais e políticas desfavoráveis 
para buscar atingir os objetivos de libertação da exploração do trabalho e, 
em primeiro lugar, afirmar a saúde, a segurança e a higiene do trabalho, 
o ambiente saudável.

No coração desse processo, o movimento dos trabalhadores 
italianos estabeleceu novas discriminações e valores, formas originais 
de auto-organização e a prática da democracia direta, tais como: a) a 
expressão e a afirmação - com a luta - da subjetividade do trabalhador por 
parte do Grupo de Trabalho Homogêneo; b) a afirmação do princípio de 
“não delegar”; c) a recusa de qualquer forma de monetização de nocividade 
e risco e a luta pela sua eliminação; d) o primado do julgamento subjetivo 
do Grupo de Trabalho Homogêneo sobre suas condições de trabalho 
(afirmação do risco zero) e a negação da validade científica dos valores de 
Limites de Tolerância, estabelecidos pelos higienistas para os ambientes 
de trabalho; e) auto-indagação como instrumento de estudo e pesquisa, 
iniciativa de união política para a identificação dos fatores de risco e da 
nocividade do meio ambiente do trabalho, onde os técnicos assumem 
um papel muito diferente do passado, cujo conhecimento especializado 
é questionado e deve em qualquer caso encontrar a validação pelas partes 
interessadas; f) a “validação consensual” de dados técnicos e científicos 
(ambiental, saúde e sociocultural) expressa subjetivamente pelo Grupo 
de Trabalho Homogêneo envolvido em uma determinada pesquisa; g) 
auto-organização de trabalhadores com base nos conselhos de saúde de 
empresa, articulados por Grupos de Trabalho Homogêneos; h) assembleia 
do “Grupo Homogêneo”, como órgão soberano e decisório da vontade 
dos trabalhadores e dos trabalhadores de uma determinada realidade. 

Giulio A. Maccacaro morreu de repente e prematuramente, aos 54 
anos, em 15/01/1977, na Universidade de Milão. Maccacaro esteve sempre 
com os trabalhadores e os estudantes, inclusive nesse dia trágico. Homem 
de grande cultura e ciência, não usou o cargo de professor para ganhar 
privilégios. Em vez disso, colocou sua inteligência e conhecimento científico 
ao serviço do interesse de todos os trabalhadores. Seu compromisso social 
lhe custou tempo, energia, dinheiro, que com extremo desinteresse colocava 
ao serviço de iniciativas sociais. Os trabalhadores e os trabalhadores 
democráticos se lembraram orgulhosos de que um homem semelhante 
tenha escolhido estar com eles. Maccacaro viverá em nossa luta!
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Saúde do Trabalhador: a mulher na dianteira
Embora todos os meses sejam meses das mulheres, o mês de 

março é tradicionalmente voltado para homenageá-las, reverenciá-las e, 
de certo modo, amenizar a dívida que a nossa sociedade tem com elas. A 
oportunidade é bem-vinda, mas, insuficiente. Todos os meses deveriam 
ser março. Embora se observe alguns avanços em algumas áreas, a 
sociedade brasileira continua machista, discriminatória e violenta contra a 
mulher em geral, especialmente, contra a mulher pobre, negra e moradora 
das comunidades, entre tiros e bombas se desdobrando para cuidar dos 
filhos que, em grande número, já não têm os pais por perto ou, quando 
os têm, tantas vezes agravam o drama. O descaso do Estado brasileiro 
com as suas crianças começa no descaso com as mulheres. Assediadas, 
oprimidas, exploradas econômica e sexualmente, violentadas, as mulheres 
são o termômetro das políticas públicas brasileiras na esfera das relações 
sociais. Não há país que prime pelos direitos humanos sem cuidar de 
suas crianças e de suas mulheres. Embora o tema da mulher violentada, 
explorada, oprimida e discriminada venha ganhando maior visibilidade na 
mídia e nas redes sociais, a ciranda opressora contra ela não cessa. Isso 
tem dois significados: o primeiro é que a visibilidade ainda está aquém da 
necessidade, é fundamental intensificá-la; o segundo é que a estratégia de 
enfrentamento ainda não é a mais adequada, é fundamental modificá-la. 
Considerando-se que todas as mulheres são trabalhadoras, nas suas mais 
distintas modalidades, essa é uma questão de saúde do trabalhador em sua 
mais profunda essência. Pautar o drama da mulher no campo da saúde do 
trabalhador é empunhar a bandeira da causa em sua essência. Em princípio, 
algumas estratégias podem ser pensadas. Tendo a configuração do Fórum 
Intersindical como modelo de um pensamento estratégico de participação e 
luta de três segmentos - sindicatos, serviços e academia - podemos refletir 
sobre como cada um deles pode contribuir nessa tarefa de repensar a questão. 

Um aspecto comum aos três segmentos é que a luta pelos 
direitos das mulheres passou a ser uma luta... (adivinhem de quem?) 
...das mulheres. É como se essa luta não dissesse respeito aos homens 
(talvez para muitos não diga mesmo). Falta um movimento organizado 
dos homens pelos direitos das mulheres. Nos sindicatos, é visível a 
predominância masculina nas diretorias. As razões são óbvias, mas 
quebrar essa obviedade é parte da mudança de estratégia. Além disso, 
a agenda de reivindicações sindicais trata perifericamente (inclusive 
nas negociações coletivas) dessas questões. Caso a se pensar. Outro 
aspecto fundamental é a ausência de articulação entre o movimento 
sindical e o movimento de mulheres, no qual a questão do trabalho 
é central. Oportunidade perdida pelos sindicatos de pautarem a 
organização do trabalho, a partir das lutas das mulheres. Nos serviços 
(de saúde do trabalhador) é bem-vinda a informação que grande parte 
dos Cerest, em todo o Brasil, é coordenada por mulheres. Todavia, o 
fato não se traduz em agendas desses serviços para pautar o tema da 
organização do trabalho e da divisão sexual do trabalho para, em última 
instância, transformar o mundo do trabalho em matéria de saúde. É 
preciso pensar nisso, também. Quanto à academia, a situação parece 
ser mais grave, pois no seu cotidiano, especialmente no convívio entre 
alunos e professores, reproduz-se, muitas vezes, no microcosmo social 
do espaço acadêmico a visão de uma sociedade machista, ainda que 
seus porta-vozes sejam, muitas vezes, ... mulheres. Alunas assediadas 
de várias formas, alunas impedidas de exercerem sua gravidez, 
maternidade e direito a amamentar, alunas em dúvida sobre intenções 
em determinadas aproximações e abordagens. 

Esta é uma pauta permanente do Fórum Intersindical. Mulheres 
guerreiras e homens que respeitam mulheres são bem-vindos

Hora do almoço - Adalgisa Ferreira da Silva 
(Havana/Cuba - Fevereiro 2018)
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Vilma Santana

Baiana indiscutível, por sua calma, sua verve, seu tempero, Vilma Sousa 
Santana escolheu ser médica por se sentir feliz em ajudar pessoas. 
E, desde 1974, quando se tornou médica na Bahia, vem ajudando as 
pessoas trabalhadoras, mais precisamente a saúde dessas pessoas, 
no trabalho. Durante a faculdade, ligada aos jesuítas, participou da 
resistência à ditadura militar estudando e acompanhando o movimento 
da América Latina frente aos regimes de exceção da época. Professora 
universitária e uma das maiores especialistas de epidemiologia em 
saúde do trabalhador, Vilma Santana vem formando há quase três 
décadas uma legião de profissionais e estudiosos das relações saúde-
trabalho. Seu depoimento é uma pequena amostra de sua trajetória 
marcante na saúde do trabalhador no estado da Bahia e no Brasil.      

Entrei na Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal da Bahia em 1969 e já no 3º ano comecei a me dedicar à 
Psiquiatria. Como estagiária voluntária de um hospital psiquiátrico, 
tomei conhecimento da brutalidade dos tratamentos, a eficiência 
limitada e as sequelas humanas, existenciais, físicas e mentais das 
hospitalizações desnecessárias e, por trás de tudo isso, interesses de 
lucro fácil dos donos dessas instituições. O cenário era tão terrível 
que hospitalizações psiquiátricas estavam em 2º. lugar no estado da 
Bahia naquela época (anos 1970). Assim, antes mesmo de concluir 
a graduação médica mudei o foco do meu interesse da Psiquiatria 
clínica para a Saúde Mental, especialmente para os determinantes 
sociais do sofrimento psíquico e as formas de cuidado mais humanas, 
e em especial, a prevenção. Em um centro de saúde onde se 
realizavam ações de integração docente assistencial, coordenei um 
trabalho de grupo com gestantes e comecei a entender a importância 
do trabalho, da sobrecarga de trabalho, uma queixa comum, na gênese 
de sofrimento psíquico. Analisei dados dos prontuários do serviço 
ambulatorial e me deparei com a imensa desproporção de prescrição 
de tranquilizantes para mulheres em idade ativa, confirmando-se 
depois na minha dissertação de Mestrado em Saúde Comunitária, a 
desvantagem de mulheres trabalhadoras mais comumente afetadas 
por transtornos mentais. 

Mais tarde, em 1989, doutoranda em Epidemiologia na Universidade 
da Carolina do Norte, nos EUA. Minha tese tratou do Trabalho Informal 
de Mulheres e Transtornos Mentais, desconstruiu a aplicação da teoria dos 
múltiplos papéis para a tripla relação entre trabalho, demandas familiares e 
cuidado com os filhos para os transtornos mentais. 

Me escancarou o lado humano e trágico do trabalho/emprego 
doméstico, sua relação profunda com a escravidão, a desigualdade e 
exploração mais extrema, naturalizada e institucionalizada mesmo na 
nossa tão amada Constituição Cidadã, de 1988. A aprovação da Emenda 

Constitucional que mudou a redação do texto que excluía as empregadas 
domésticas dos direitos garantidos aos demais trabalhadores foi a 
maior e mais completa tradução de felicidade e reconhecimento de 
que a luta dos trabalhadores pode muito. O Sindoméstico [Sindicato 
dos Trabalhadores Domésticos], a Fenatrad [Federação Nacional das 
Trabalhadoras Domésticas] e seus muitos aliados foram os responsáveis 
por esse alcance histórico. Outra experiência marcante foi ver e ouvir 
Creuza Maria Oliveira (doméstica, ativista e líder sindical) na mesa 
de abertura da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 
representar todos os trabalhadores brasileiros com uma fala linda e 
pungente que emocionou a todos, imagem histórica e marcante para 
toda a vida. Não posso deixar de mencionar muitas decepções e 
surpresas difíceis, ao me confrontar com a dura realidade enfrentada 
pelos serviços de Saúde do Trabalhador, apesar da história combativa e 
visionária do CESAT da Bahia, onde me inseri em 1993.

Do ponto de vista acadêmico, as experiências mais marcantes 
foram verificar o amplo reconhecimento da importância do estudo 
sobre trabalhadores da economia informal, quando o conhecimento 
e práticas eram prioritariamente voltadas para os trabalhadores 
organizados, especialmente da indústria manufatureira e construtoras. 
Hoje é real o envolvimento do SUS e a incorporação dos trabalhadores 
informais nas políticas, ações e programas voltados para a saúde do 
trabalhador. 

Hoje fico muito feliz ao coordenar o Centro Colaborador do 
Ministério da Saúde/ Coordenação Geral da Saúde do Trabalhador, 
portal www.ccvisat.ufba.br onde publicamos o Boletim da Vigilância 
Epidemiológica em Saúde do Trabalhador e compartilhamos bases de 
dados de interesse, dentre outros materiais importantes.

E também a alegria de ter apoiado a RENAST desde sua 
criação, e ter contribuído para a formação de muitos profissionais de 
saúde do trabalhador.

Atualmente, mesmo como Professora Titular aposentada do ISC-
UFBA [Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da Bahia], 
minha casa querida que me acolhe, estimula e apoia todos esses anos, 
continuo trabalhando muito, até demais, mas onde encontro a mais forte 
inspiração: meus alunos e colaboradores mais jovens. 

A partir de uma análise feita a pedido da CGST [Coordenação 
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Geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde] em 2011 
sobre trabalho rural e agrotóxicos, me encantei com essa temática, que 
hoje é uma das minhas principais linhas de atuação. Como tenho por 
muitos anos me dedicado a temas nos quais os trabalhadores são pouco 
organizados em sindicatos, minha experiência pessoal mais intensa de 
articulação é com os serviços públicos, movimentos sociais e coletivos 
que atuam com objetivos e estratégias que me encantam e me movem. 
No tema do asbesto e saúde, por exemplo, o trabalho da ABREA 
[Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto] e de organizações de 
vítimas é excelente em todos os aspectos e tem alcançado um patamar 
inimaginável de sucesso na luta pelo banimento e reparação dos danos 
aos trabalhadores e suas famílias. 

De maior relevância penso que a academia deve estar sempre 
aberta a acolher as perguntas que partam do movimento sindical, social, 
como também do se debruçar sobre o conhecimento produzido no mundo 
e no país, sempre na direção de melhor compreender a situação de saúde 

do trabalhador e seus determinantes.
É necessário mencionar o pesado impacto, no curto e longo prazo, 

que a reforma trabalhista e da previdência irão produzir nas condições de 
emprego, de trabalho, e, sobretudo na saúde e bem-estar dos trabalhadores. 
Mas está havendo e sempre haverá luta! De fato, há uma forte resistência 
popular e de diversos segmentos da população, com apoio externo, e no 
âmbito da academia, resisto tentando obter recursos para pesquisas de 
outros países, intensificando a colaboração internacional e recrutando 
jovens sensíveis, politicamente comprometidos com valores democráticos e 
interesses dos trabalhos, sobretudo os mais vulneráveis. Vale ressaltar que a 
RENAST vem sendo questionada por muitos setores e o seu financiamento, 
garantido por repasses específicos desde a sua criação, pode se reduzir 
ou desaparecer com os novos arranjos do planejamento e execução 
orçamentários. Há uma iniciativa do CNS [Conselho Nacional de Saúde] de 
avaliar a implantação e impactos da RENAST e, espero, que seja valiosa em 
provar as vantagens e desafios ainda hoje enfrentados.

perfil sindicAl

Maria Angelica Souza

Angelica nasceu em 1956 no Rio de Janeiro, no bairro do 
Engenho de Dentro. Filha caçula de família humilde de seis irmãos, sua 
mãe, Dona Diva, ficou viúva e contou com a ajuda de sua filha mais 
velha, Adilsea, madrinha de Angelica, e mãe Brasilina na criação de 
seus filhos. Filha e irmã de servidores públicos, Angelica ingressou no 
serviço público, em 1977, como técnica de enfermagem no Hospital dos 
Servidores do Estado. Como profissional de enfermagem, em 1979 cursou 
Enfermagem do Trabalho pela FUNDACENTRO. De 1979 a 1987 atuou 
como profissional de enfermagem no serviço público e empresa privada. 
A partir de 1988 passou a se dedicar exclusivamente ao serviço público 
até sua aposentadoria em 2014, quando também se graduou em Direito. 
Angelica nos fala um pouco de sua trajetória.

A partir do ano 2000 comecei a participar das reuniões do 
Conselho de Saúde. Fui eleita Conselheira Distrital de Saúde pelo 
segmento profissional de saúde, como servidora pública e defensora 
do SUS. Fui eleita Presidente do Conselho Distrital de Saúde por dois 
mandatos. Ao me aposentar em 2014 continuei no Controle Social 
representando o segmento usuário sendo eleita representante do 
Conselho Distrital de Saúde da AP 3.2 (área do Méier e grande Méier) 
no Conselho Municipal de Saúde. A partir de 2014 iniciei mandato 
como conselheira municipal de saúde e fiz parte da comissão temática 
de saúde do trabalhador. Comecei a me interessar, tendo em vista a 
falta de informação e interesse pelo tema no controle social. Em 2016 
fui eleita membro da Comissão Executiva e substituta da Presidente 
do Conselho Municipal. Como membro da comissão e com o apoio 
de conselheiros do segmento profissionais e usuários, iniciamos o 
movimento de reativação da CISTT [Comissão Intersetorial de Saúde 
do Trabalhador do Município do Rio de Janeiro]. Motivada, aceitei o 

desafio de coordenar a CISTT em defesa da saúde do trabalhador e 
trabalhadora. Contei com a ajuda do Controle Social da AP 5.1, através 
do Presidente Sr. Ludugério Silva e a assistente social Lúcia, então 
técnica do Programa de Saúde do Trabalhador da área. A partir desse 
momento fui apresentada aos coordenadores de CISTT e CEREST de 
outros municípios que compõem o GT Saúde do Trabalhador da CIR 
[Comissão Intergestores Regional]. Foi quando percebi a necessidade 
de qualificação enquanto controle social na saúde do trabalhador em 
defesa do SUS.

Quando comecei a frequentar o GT fui informada do Fórum 
Intersindical da FIOCRUZ. Fiquei a princípio na dúvida de participar 
do Fórum por se tratar da FIOCRUZ que, ao longo de toda minha vida, 
enquanto trabalhadora, eu achava uma instituição acadêmica inatingível 
para uma pessoa com meu nível médio de formação e uma graduação 
superior média. Superei minha insegurança e comecei a frequentar o 
Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito e, em seguida, me matriculei 
no Curso Intersindical. Ao frequentar a FIOCRUZ encontrei o apoio, 
confiança e a segurança para aceitar o grande desafio de coordenar 
a CISTT do município do Rio de Janeiro que estava desativada há 
três anos. Já frequentando o Fórum e aluna do Curso Intersindical me 
sentindo mais segura e confiante, no primeiro ano como coordenadora 
da CISTT, superando todas as dificuldades, principalmente financeiras, 
a CISTT-RIO realizou o 1º Seminário da CISTT do Município do Rio 
de Janeiro, que contou com a presença de 95 participantes, inclusive 
10 representantes de outros municípios do estado do Rio de Janeiro. 
Meu mandato de coordenadora da CISTT vai até dezembro de 2018 e 
espero poder contribuir com a saúde do trabalhador e da trabalhadora no 
município e em nosso país.
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Artigo

Trabalho doméstico no limbo do invisível: a desvalorização do 
cuidado da vida humana no capitalismo

Beatriz Martins da Costa Diniz

O Brasil é um dos países com maior contingente de trabalhadoras 
domésticas do mundo: são cerca de 7 milhões de trabalhadoras, que 
compõem aproximadamente 20% da força de trabalho feminina no Brasil 
(Guimarães, 2016, p. 69). 

Ao analisar o perfil dessas trabalhadoras, ficam evidentes as 
desigualdades na divisão das responsabilidades pelas tarefas domésticas 
e de cuidados no país, a partir de uma articulação bem definida das 
estruturas de gênero, raça e classe. 

De acordo com relatório do DIEESE [Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos], de 2013, o emprego 
doméstico, no Brasil, é essencialmente feminino (92,6%). Ademais, é 
exercido majoritariamente pelas mulheres negras numa proporção de 
61% (em 2011). Segundo a mesma pesquisa, o emprego doméstico é 

a ocupação que apresenta o menor rendimento médio 
mensal em relação aos outros grupos de atividades, 
além de ser caracterizado essencialmente pela 
precariedade e pela informalidade da prestação 
dos serviços (DIEESE, 2013, p. 3-6). 

Trata-se essencialmente de um trabalho 
voltado ao atendimento das necessidades 

humanas, carregando consigo um sentido de 
responsabilidade pela vida e pelo bem-estar 
das pessoas. Por isso, diz-se que faz parte 
das ocupações ligadas à produção do viver, 
essenciais à garantia da sustentabilidade da 
vida humana.

Não obstante, embora o sistema 
capitalista dependa dos processos de repro-
dução da vida para subsistir, o trabalho de 
cuidados é mantido invisível e extrema-
mente desvalorizado, o que se reflete 
na informalidade característica do tra-
tamento jurídico característica do tra-
tamento jurídico dispensado a essas 
trabalhadoras que convivem com a 
tensão constante entre cidadania e 
servidão. 

Há uma hierarquia entre 
essas tarefas realizadas a partir 

do lar, chamadas re-
produtivas, e aque-
las realizadas na 
esfera da produção. 

Dessas duas esferas separadas, somente a última – a esfera pública, 
masculina, mercantil, relacionada à dimensão mais objetiva das necessida-
des humanas – goza de reconhecimento social.

Já a esfera privada, doméstica, feminina, ligada às necessidades 
mais subjetivas das pessoas fica relegada ao limbo da invisibilidade, embora 
sejam precisa e diretamente essas atividades que garantem a sustentabilida-
de da vida humana. 

De fato, ao proporcionar estabilidade física e emocional aos mem-
bros do lar, o trabalho de cuidados, não valorizado, atua como uma espécie 
de “mão invisível” que regula a vida cotidiana e permite a reprodução da 
força de trabalho (Carrasco, 2003, p. 16-17). Com efeito, a relação entre 
cuidado e capitalismo se dá a partir de uma contradição entre dois objetivos 
distintos e dificilmente conciliáveis: o cuidado da vida humana e a busca 
pelo lucro. 

Afinal, sendo o trabalho de cuidados fundamental para a 
sustentabilidade da vida humana e, portanto, para a sustentação do 
próprio sistema capitalista, como é possível que seja tão desvalorizado? 

Duas são as hipóteses centrais, ambas interconectadas: uma 
ligada ao patriarcado e à divisão sexual e racial do trabalho, e outra ligada 
mais diretamente ao papel do trabalho de cuidados no funcionamento do 
modo de produção capitalista. 

Trata-se de um paradoxo: de um lado, historicamente os sistemas 
socioeconômicos têm dependido da esfera doméstica, mantendo uma 
determinada estrutura familiar que lhes garanta sustentação social na 
sociedade de mercado; de outro, eles se apresentam como autônomos 
e independentes, ocultando o trabalho doméstico, fundamental para a 
reprodução da vida e da força de trabalho.

No sistema capitalista, de forma paradigmática, o que permanece 
“oculto não é tanto o trabalho doméstico em si, mas a relação que ele 
mantém com a produção capitalista” (Carrasco, 2003, p.19). Esconder 
esse liame é uma forma de facilitar o repasse de custos da reprodução da 
força de trabalho para o âmbito doméstico, de modo que as engrenagens 
da produção capitalista dependam do trabalho doméstico para continuar 
funcionando, sem prejuízo para a acumulação. (...) Essas atividades se 
destinam a criar e manter pessoas saudáveis, estáveis emocionalmente, 
além de desenvolver sua capacidade de comunicação e relação, habilidades 
imprescindíveis ao funcionamento da esfera mercantil capitalista. (...) 
(Carrasco, 2003, p.21). 

Especialmente no contexto de crise que atravessa o país, as 
mulheres são as que mais sofrem. Resta, então, lutar coletivamente para que 
os afazeres domésticos sejam valorizados como trabalhos fundamentais à 
sociedade, criando e aperfeiçoando constantemente práticas de resistência 
que caminhem em direção à transformação da realidade. 
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trAbAlhAdores Anônimos

Descascadoras de camarão: 
mãos mágicas, sofridas e invisíveis em nossas mesas

O camarão é um ícone da gastronomia, provavelmente pela 
exuberância e singularidade do seu sabor. Ingrediente versátil usado em 
uma enorme variedade de pratos frios e quentes, contudo, traz 
um inconveniente: limpá-los adequadamente. 

É demorado e requer alguma prática. 
Daí muitos preferirem descascados...  
Bem é aí que entram elas, as nossas 
“descascadoras de camarão”. 
O Fórum foi conhecer essas 
mulheres, ver como trabalham, 
como é a sua rotina. Tânia Regina 
Moraes do Carmo (61a), Elenizete 
de Souza Pereira (54a) e Ana Cláudia 
Coutinho Gonçalves (40a) trabalham 
como autônomas nessa atividade no 
Mercado Municipal de Peixes de Macaé.

Com o período do “Defeso” (01/03 a 01/06), 
a pesca, captura, estocagem, beneficiamento e comercialização do 
camarão são proibidas. Por isso, não foi possível acompanhar o trabalho 
delas sendo executado, mas foi possível conversar com elas. Contaram 
que começaram ainda muito jovens. Elenizete, por exemplo, começou 
aos 7 e Ana Cláudia aos 12 anos. Tânia fala que tem 40 anos na atividade. 
Elas têm seus maridos e filhos e são também donas de casa. Chegam 
para trabalhar no Mercado as 7h da manhã, logo após a chegada dos 
barcos pesqueiros. O grupo, que tem em torno de 30/40 mulheres, tem 
uma gerente - a “patroa” - que recebe o pescado e divide o trabalho entre 
elas. Recebem R$ 4,00/Kg de camarão descascado, não interessando o 
tamanho do crustáceo. Conseguem descascar de 10 a 11 Kg de camarão 

por dia. Mas estão sujeitas às variações da pesca “tem época que o 
camarão tá bom, tá grande, os barcos chegam cheios, tem época que 

fica ruim...”. Então, não sabem o quanto ao certo irão faturar 
num dia de trabalho. Durante a jornada, fazem 

pausas para o café e o almoço, contudo, 
como passam muito tempo em pé 

reclamam de dores nas pernas e na 
coluna. Manipulam o camarão 
sem luvas (diminuem o tato e a 
produção) e com muito gelo para 
conservação. As mãos sofrem... 
Ficam inchadas, avermelhadas 

e com fissuras. Chamam de 
“alergia” e as mostram como se as 

quisessem perfeitas como foram um 
dia... Destacam que o pior mesmo é quando 

cortam os dedos no descasque e descrevem “coça, 
dói muito, a noite toda e às vezes inflama”. Mas nada disso tira 

dessas mulheres a alegria. Quando perguntamos se gostam desse trabalho, 
são só sorrisos... “Amo, é uma terapia” disse Ana Cláudia. “No Defeso 
sentimos falta”, afirmou Elenizete. E todas riam e confirmavam. Ficamos 
intrigados, o que é que existe de tão bom? Elas falaram: “a gente conversa 
muito, ri muito juntas...”. Ah, tá!! Entendido. Praticam a solidariedade, 
comungam as experiências, trocam, se fortalecem... São amigas!!! Será 
que isso influencia e melhora o sabor do camarão? Apostamos que sim! 
Agradecemos muito a essas nossas inúmeras meninas, que com seu 
trabalho invisível, participam do prazer à mesa de muitas pessoas. Bom 
apetite, com todo o respeito!! 

Maior que o mar - Eguimar |Felício Chaveiro
(Leme/Rio de Janeiro - 21/12/2016) 
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Sérgio Carneiro

Sérgio Antonio Martins Carneiro é um militante, estudioso e veterano 
combatente da saúde do trabalhador. É perito médico do INSS, com 
formação em Clínica Médica e especialização em Medicina do Trabalho. 
É também mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP) 
e máster em Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade 
de Álcalá/Espanha. Sérgio Carneiro foi um dos protagonistas na 
implantação e implementação do SIASS - o Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor (Público Federal). Nesta edição ele nos 
conta um pouco de sua rica trajetória que segue a todo vapor e ainda com 
muito a fazer em prol da saúde 
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FIS – Como você ingressou na saúde do trabalhador?
Sérgio Carneiro (SC) – Nasci no Rio de Janeiro e entrei na 

Faculdade Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 
Belém, aos 17 anos, em plena ditadura militar e logo iniciei participação 
no movimento estudantil. (...) a participação no movimento estudantil 
marcou profundamente a minha vida pessoal e profissional. Escolher 
a Medicina do Trabalho, que cursei na Santa Casa de São Paulo, e 
posteriormente a saúde do trabalhador foi consequência de uma visão de 
mundo e do papel da Medicina que escolhi: um posicionamento na defesa 
da vida como direito coletivo e como dever do Estado. 

FIS – Quais as experiências mais relevantes que você vivenciou?
SC – Comecei a integrar este movimento da Saúde do Trabalhador 

como Coordenador do Programa de Saúde do Trabalhador da Prefeitura 
de São Paulo, de 1990 a 1992, ocasião em que implantamos uma rede 
de 6 (seis) Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) 
respondendo por assistência ao trabalhador e vigilância nos ambientes de 
trabalho. A partir daí vivenciei muitas experiências no campo da saúde do 
trabalhador, exercendo atividades na área técnica e de gestão. (...)

Destaco, entretanto, a experiência na Coordenação do Projeto 
Internacional de Cooperação Técnica Brasil-Itália na área de Saúde do 
Trabalhador denominado “Proteção à Saúde nos Ambientes de Trabalho”, 
de 1994 a 1997. Financiado pelo governo italiano, o projeto possibilitou 
estabelecermos uma Rede de Serviços integrados na área de Formação, 
Informação e Comunicação em Saúde do Trabalhador, além da distribuição de 
equipamentos de avaliação clínica e de vigilância aos ambientes de trabalho. 

A experiência como Diretor de Saúde do Trabalhador do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, iniciada em março de 2013, foi 
brutalmente interrompida com o golpe de maio de 2016. Todos os projetos 
foram abandonados, dos quais destaco a aproximação da perícia médica 
com o SUS; e a Rede de Reabilitação Integral que prevê a articulação 
entre as áreas de Atenção à Saúde, Reabilitação Profissional e Reinserção 
Social (Decreto nº 8.725 de 27 de abril de 2016).

FIS – Como se deu sua dedicação ao SIASS, tornando-se uma 
de suas principais referências?

SC – No SIASS minha experiência inicia-se em dezembro de 

2007. Sob a coordenação do Ministério do Planejamento, levantamos as 
informações sobre recursos humanos, infraestrutura e atividades na área 
de saúde do servidor desenvolvidas e dispersas entre os órgãos federais. 
Os dados coletados embasaram o ousado projeto que pautou a questão da 
saúde do Servidor Público Federal como uma política pertencente à área 
de gestão de pessoas. (...)

A Política de Atenção à Saúde do Servidor (PASS) foi estruturada 
para ser sustentada e implementada pelas unidades que integram o 
Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS (...). Foi um 
rico processo de construção coletiva (...) estruturado para responder por 
ações em três grandes eixos: perícia (avaliação da capacidade laboral), 
assistência e promoção à saúde. A avaliação da capacidade laborativa dos 
servidores federais tomou nova dimensão com o conceito de perícia em 
saúde, ao transcender os limites do campo da medicina e envolver outros 
conhecimentos da área da saúde. 

A alteração na Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico Único) possibilitou 
a regulamentação das licenças de curta duração e a adoção de novos critérios 
para: perícia singular, atuação de juntas médicas, revisão das aposentadorias 
por invalidez, além da instituição da perícia odontológica. 

A publicação do Manual de Perícia em Saúde possibilitou 
uniformizar procedimentos, dar transparência aos critérios técnicos, 
humanizar o atendimento, racionalizar recursos, construir apoio 
multiprofissional e estabelecer relações da perícia com as áreas da 
assistência e da promoção à saúde. (...)

Foi criada a REDE nacional de serviços de atenção à saúde 
do servidor público federal, integrada por unidades com diferentes 
serviços, localizadas em diferentes cidades e regiões, de complexidades 
variadas, com culturas institucionais diversas para desenvolverem ações 
integradas de saúde do servidor (...). Com o SIASS introduzimos um 
novo paradigma, uma visão que valoriza uma concepção biopsicossocial 
do processo saúde e doença no trabalho, com um referencial de saúde 
direcionado à integralidade do servidor (...).

FIS – Quais os principais obstáculos que você enfrentou?
SC – Destaco o pensamento egoísta contra a atitude solidária; os 

técnicos identificados com estruturas verticalizadas e, portanto, avessos 
a políticas transversais; a falta de envolvimento ou entendimento de 
alguns gestores com as questões de saúde do servidor; o temor da perda 
de identidade no trabalho coletivo; e a chefia medíocre.  Infelizmente, o 
ritmo de construção do sistema e da rede sofreu uma descontinuidade a 
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partir de 2012, ocasionado pela recusa do Ministério do Planejamento em 
assumir o patrocínio político do SIASS, (...) 

A partir de 2016 vem ocorrendo uma desintegração do Sistema, 
com o retorno à concepção do cada um cuida do seu pedaço, o que tem 
encontrado a resistência de técnicos e servidores que entenderam e se 
identificaram com o conteúdo e com a concepção de construção do 
SIASS, e mantém as unidades do SIASS vivas. 

FIS – Como vê a saúde do trabalhador, hoje, no Brasil?
SC – Vivenciamos um momento grave no Brasil, um retrocesso 

sem precedente histórico de retirada de direitos conquistados pelos 
trabalhadores. Mais grave ainda, vivendo em um país comandado 
por uma quadrilha no Executivo, um Parlamento corrompido e um 
Judiciário partidarizado. (...) A reforma trabalhista, implementada após 
o golpe de 2016, garantiu o direito do negociado sobre o legislado e o 
trabalho intermitente que autoriza o patrão a pagar somente quando tem 
trabalho (...). A nova legislação trabalhista retoma princípios da relação 
empregador/empregado dos tempos da servidão, do escravagismo, com o 
diferencial de aparecer o caráter de “voluntariedade”. É assustador como 
em tão pouco tempo tenha havido uma escalada de violência contra os 
direitos humanos, sejam eles trabalhistas, de saúde, de educação e da 
previdência (...). Temos um enorme desafio político, ético e moral a 
enfrentar neste mundo com maior concentração de poder e com maior 

autonomia para o empregador explorar o trabalho que vem gerando o 
aumento da iniquidade de saúde e segurança no trabalho.

FIS – O que acha da relação da academia, serviços e o 
movimento sindical?

SC – Acho uma relação saudável e necessária. Saúde do 
Trabalhador é ação multiprofissional que envolve todas as categorias 
profissionais ligadas à área de saúde. (...) Saúde do Trabalhador é 
participação de vários atores: trabalhadores, técnicos e representantes 
governamentais. 

O trabalhador brasileiro é chamado de usuário no SUS, de 
segurado na Previdência Social, de beneficiário na Assistência Social, 
de desempregado no Ministério do Trabalho e de aluno na Educação. 
Demonstra o quanto dividimos o trabalhador e não conseguimos trabalhar 
em rede. O grande desafio para os atores envolvidos no movimento da 
saúde do trabalhador é o trabalho em REDE INTERSETORIAL. E 
trabalhar em rede não é simples, principalmente porque requer uma visão 
que privilegia o cidadão trabalhador e não as próprias organizações que, 
em geral, estão voltadas para as suas atribuições específicas.   

Uma política pública intersetorial deve buscar compreender o 
conjunto de necessidades e de possibilidades de cada cidadão e, ao mesmo 
tempo, articular os recursos sociais existentes no território para melhor atendê-
lo. Estabelecer relações é sempre um grande desafio que vale o esforço.

Ediná Freitas Nascimento e seus sagrados 
amendoins salgados

Com a agilidade e disposição de sua juventude acumulada, aos 
63 anos Ediná é um incansável peregrino da orla de Macaé. Com um 
sorriso aberto e muita delicadeza oferece seus amendoins salgados e 
torradinhos aos clientes dos bares e restaurantes na beira do mar. Cidade 
antes conhecida como “Princesinha do Atlântico” e, posteriormente, 
chamada de “Capital Nacional do Petróleo”, Macaé atraiu muitas pessoas 
que buscavam trabalho e melhores condições de vida, na indústria 
petrolífera que ali se instalou, no final da década de 1970. Foi o caso 
de Ediná. Nascido em Cardoso Moreira, no norte do Estado do Rio de 
Janeiro, foi para Macaé em 1980, aos 27 anos, com sua esposa Talita, com 
quem é casado há 41 anos. Sem profissão definida, conseguiu emprego 
como desempenador em empresa de calderaria, quando teve pela primeira 
vez sua carteira assinada como “Auxiliar B”. Após alguns anos nessa 
função foi trabalhar numa empresa de transporte urbano fazendo serviços 
internos no turno da noite. Depois de ser dispensado dessa empresa, em 
1990, começou a trabalhar como ambulante, no horário de duas da tarde 
às três da madrugada, vendendo amendoins. 

Conta que durante o dia também já fez serviços freelancer como 
motoboy e atualmente ainda faz como motorista. Sua grande parceira na 
atividade de venda é a sua esposa, que junto com ele prepara e acondiciona 
os amendoins diariamente. Afirma que é o ganho dessas vendas que 
criou seus quatro filhos, as duas meninas gêmeas - Gabriela e Rafaela - 

e os meninos Júnior César e Vagner. 
Relata que a parte ruim desse trabalho 
é o cansaço resultante das noites 
andando de bar em bar pela orla. 
Contudo, esse fato não lhe faz querer 
parar de vender o sagrado amendoim. 
Reafirma que “daqui tiro meu 
sustento e da minha família, encontro 
pessoas, converso” e sorrindo diz: 
“eu adoro conversar com as pessoas”. 
Ediná não se considera em perigo ao 
trabalhar caminhando pelas ruas e diz 
que nunca se sentiu inseguro. Sente-se amigo das pessoas que trabalham e 
se divertem na praia. Afirma: “fiz muitos bons amigos na orla”. Ao falar 
sobre o momento mais difícil de sua vida, responde que foi quando ficou 
doente e teve que operar a vesícula, ficou sem trabalhar um tempo. E, para 
surpresa da entrevistadora*, Ediná emendou “mas você cuidou de mim”. O 
momento de emoção vivido pela entrevistadora e entrevistado demonstra o 
quanto é surpreendente o encontro de pessoas que, mesmo no anonimato 
de suas vidas de trabalho e luta, são elos de uma rede que sustenta a todos. 
Seja vendendo ou comprando amendoim, seja cuidando ou sendo cuidado, 
há uma solidariedade latente entre as frágeis criaturas humanas. O encontro 
casual comprova isso. O Fórum Intersindical saúda Ediná – o vendedor de 
amendoim – e a entrevistadora – a cuidadora. 

trAbAlhAdores Anônimos
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Luiza de Fatima Dantas

Carioca de Jacarepaguá, sem aparentar seus 64 anos de luta, 
Luiza Dantas vem contribuindo para a reativação do controle social 
no Estado do Rio de Janeiro. Com o apoio do Conselho Estadual de 
Saúde, a CISTT (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora) recebeu uma injeção de ânimo e ganhou fôlego com a 
Luiza. Articuladora serena e incansável, o controle social em saúde do 
trabalhador começa a ganhar a força política a que faz jus. Militante do 
movimento estudantil e eclesial de base, em Nova Iguaçu, desde os anos 
de chumbo – 1968/69 –, Luiza pautou sua trajetória na luta pela saúde. O 
orgulho de ter participado da luta dos mata-mosquitos na Frente de Luta 
de 1988 só não supera o de ser mãe de Taís e Tatiane e avó coruja.    

Contratada pela SUCAM [Superintendência de Campanhas de 
Saúde Pública], em 1988, Luiza participou da difícil e demorada luta dos 
mata-mosquitos – os agentes de endemias –. Categoria de trabalhadores 
essenciais para a manutenção da saúde pública no Brasil, os agentes de 
endemias enfrentaram, durante décadas, um duplo desafio. O primeiro desafio 
foi e é, ainda, o processo de trabalho em condições adversas: a manipulação 
de inseticidas, o carregamento de equipamentos pesados, a disciplina 
rígida, as longas caminhadas, o enfrentamento de situações de exposição à 
violência, entre outras. O segundo desafio foi, e já não é mais em função da 
perseverança da luta política, a questão do contrato de trabalho. Contratos 
precários, negligenciados pelo poder público em todos os níveis de governo, 
impulsionaram para uma longa jornada desses trabalhadores até se tornarem, 
primeiro, empregados públicos em 2006 e, depois, estatutários em 2014. Luiza, 
assim como outros companheiros e companheiras do Fórum Intersindical, 
foram protagonistas dessa jornada vitoriosa. Mas, assinala Luiza, ainda 
falta a questão da saúde dos agentes. Desde que iniciou sua participação no 
CONSEST (Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador do Rio de Janeiro), 
em 1994, Luiza vem acompanhando essa questão. Ela lembra do acolhimento 
que tiveram para o reconhecimento da exposição toxicológica dos agentes, 

por parte da Dra. Heloísa Pacheco da UFRJ [Universidade Federal do Rio de 
Janeiro]. Heloísa foi uma médica que esteve sempre ao lado dos trabalhadores, 
nossa companheira que nos deixou há alguns anos. Fica registrada aqui sua 
doce lembrança. Luiza ressalta também o papel dos Drs. Hermano Castro e 
Luiz Claúdio, da Fiocruz.  

Ambos sempre estimularam a investigação do adoecimento dos 
agentes e o nexo com os produtos tóxicos manipulados. Luiza relembra 
que na 1ª reunião que participou, em 1994, no CONSEST, ficou encantada 
pelo fato de que não havia apenas discussões sobre os problemas, mas 
havia fiscalização, vigilância. É o que falta hoje. Também chamou a 
atenção de Luiza, na época, a questão dos distúrbios mentais, abortos, 
problemas respiratórios, hepáticos e neurológicos. Esses problemas 
continuam, ainda, sem uma investigação mais aprofundada. No Estado 
do Rio de Janeiro, vinculados ao Governo Federal existem cerca de 9 
mil agentes. Só no município do Rio de Janeiro são 1.700. E as ações 
efetivas ainda continuam em compasso de espera. Ela considera que é 
fundamental a união dos sindicatos que têm responsabilidade sobre a 
questão. Ela mesma, enquanto dirigente do Sindicato dos Trabalhadores 
no Combate a Endemias no Estado do Rio de Janeiro, conclama à união 
dos trabalhadores nesse enfrentamento das enfermidades peculiares à 
categoria.  Como resultado dessa conversa com a Luiza e, também, com 
as demais companheiras do Fórum Intersindical, já entrevistadas, como 
Angélica da CISTT municipal, Nelma do Sindsprev, além de outros, foi 
combinada uma oficina de trabalho. A ideia é que se faça, a partir do 
Fórum Intersindical um encontro de trabalho, com a participação dos 
sindicatos, Centrais Sindicais, setores acadêmicos, CEREST, Ministério 
Público, Ministério da Saúde, entre outras instituições, para discutir um 
plano estratégico de saúde do trabalhador para os agentes de endemias.  
O Fórum Intersindical assume esse compromisso com a categoria. Luiza 
encerra sua entrevista com sua palavra de união de forças.

perfil sindicAl

Atrás das grades - Ernani Costa 
Mendes (Estácio/Rio de Janeiro - 
07/02/2017)
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Artigo

Política de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal e Subsistema Integrado 
de Atenção à Saúde do Servidor: enlaces e caminhos possíveis.

Elsa Thomé de Andrade, Marcia Vieira Pacheco e Rosangela Gaze

A Política de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (PASS) está em 
construção e este artigo visa contribuir com reflexões para a atenção integral à saúde 
do servidor púbico federal. Cabe a nós, trabalhadores, servidores da Administração 
Pública Federal (APF), mantermos mobilização capaz de efetivar uma gestão 
participativa, que se organize a partir dos locais de trabalho, de modo igualitário e 
democrático. 

Na linha do Fórum Intersindical em Saúde-Trabalho-Direito, estamos 
na mesma caminhada de trabalhadores aprendizes da arte de participar para 
conquistar! 

Até 1988, o acesso a unidades ‘públicas’ de saúde do (extinto) INAMPS 
[Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social] discriminava 
os cidadãos. Somente trabalhadores com carteira assinada (...) tinham assistência 
plena à saúde, por contribuírem com a previdência. (...) 

O SUS [Sistema Único de Saúde] acabou com isso.
O amplo movimento social da Reforma Sanitária Brasileira nos anos 1980, 

através da conquista do SUS, criado na Constituição Federal Cidadã de 1988 e 
regulamentado nas Leis Orgânicas de Saúde, contribuiu na universalização do direito 
à atenção integral à saúde a todo cidadão (...).

O RJU [Regime Jurídico Único], ao qual vinculam-se os trabalhadores da 
APF prevê medidas periciais, remuneratórias e compensatórias de exposição a risco e 
de seguridade social, sem serem contemplados parâmetros de melhoria das condições 
de ambiente e trabalho. 

A atenção integral à saúde – nossa utopia e pleito renitente das CNST 
[Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador] – foi contemplada, após amplo 
debate e aprovação em plenária no relatório final das II e III CNST (1994 e 2005), 
na forma de comissão interna de saúde do servidor, com ações de vigilância, 
fiscalização e elaboração de norma regulamentadora em saúde com a participação 
dos trabalhadores (Andrade, 2009). 

Os principais movimentos que nos trouxeram ao atual SIASS [Subsistema 
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor], criado em 2009, tiveram início em 2006 
com a criação do SISOSP [Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor 
Público Federal], avançaram com a instituição da NOSS [Norma Operacional de 
Saúde do Servidor], em 2010, adquiriram pujança participativa no IV Encontro 
Nacional de Atenção à Saúde do Servidor (2012), que construiu o documento base 
da PASS, dispondo-se a partir de 2013 das Diretrizes gerais de promoção da saúde 
do servidor público federal.

O Rio de Janeiro desempenha papel pioneiro nesses movimentos desde 
2007. A Fiocruz inova na implantação de GT interinstitucional das Unidades SIASS, 
revelando a precariedade das instalações, déficit de perícias, ações pontuais de 
vigilância, viés assistencial, equipes insuficientes e inadequadas. O emblemático 

I Fórum SIASS RJ (UFRRJ, 11/2011) foi o ‘berço’ do “Fórum Permanente de 
Profissionais de Saúde do Trabalhador das Instituições Federais (Fórum do SIASS-
RJ)”, com agenda regular anual (...) aberto à participação de todos.

A gestão do SIASS fundamenta-se na informação, inter-relação entre os 
eixos de Promoção e Vigilância em Saúde, Perícia em Saúde e Assistência, ações 
desenvolvidas por equipes multiprofissionais com avaliações dos ambientes e das 
relações de trabalho. 

Trata-se de ação transversal, intergestora de pessoas, do Estado 
empregador norteada por diretrizes centrais entre os órgãos da APF e implantação 
desconcentrada nos estados e no DF (Carneiro, 2011).

Na PASS, promoção e vigilância à saúde dos servidores são definidas 
como ações que visam intervir no processo de adoecimento em seus aspectos 
individuais e coletivos no ambiente de trabalho. PASS e SIASS apontam para 
cenário favorável à construção de novo paradigma saúde-trabalho no serviço 
público (Cavalcanti e Olivar, 2011). A NOSS incorpora as concepções da Saúde 
do Trabalhador acerca da Vigilância e Promoção, sustentando-se na inter-relação 
entre os eixos, em equipes multiprofissionais e na transdisciplinaridade. Assegura 
“o direito de participação dos servidores, em todas as etapas do processo de atenção 
à saúde” como “protagonistas e detentores de conhecimento do processo de 
trabalho, na perspectiva de agentes transformadores da realidade”. O engajamento 
dos servidores é central na designação da CISSP [Comissão Interna de Saúde do 
Servidor Público] (NOSS, 2010). 

O Controle Social em Saúde do Trabalhador da APF, (...) foi tema central 
do VI Fórum do SIASS/RJ (UFRJ, 11/2017). Ideário, políticas, bases legais e 
operacionais parecem ter sido conquistadas. Diretrizes Gerais de Promoção da Saúde 
do Servidor em vigor no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
visam “subsidiar políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade de vida no 
trabalho [...] que contemplem a gestão participativa”. Assegurar o cumprimento destas 
normativas, incorporando a centralidade do saber dos trabalhadores na construção 
de conhecimento, de instrumentos de intervenção e de ações transformadoras 
(Vasconcellos e Machado, 2011), traduz-se em assumir a vera nosso protagonismo. 
(...) Apontando para o futuro e às ações intersetoriais, as PNSST e PNSTT [Política 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho e Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora] contemplam os trabalhadores de todas as esferas. As 
interfaces da Vigilância em Saúde do Trabalhador com as demais Vigilâncias e com 
a Atenção Primária, focando nos múltiplos condicionantes do processo saúde-doença 
são um desafio. Nesse aspecto, a PASS e a NOSS – pilares do SIASS – alinham-se na 
direção da Promoção da Saúde, a ser conquistada mediante mapeamento produtivo, 
análise da situação de saúde, eleição de prioridades comuns e atuação integrada dos 
trabalhadores pela saúde dos trabalhadores. 
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Leny Sato

Leny Sato desde sua escolha pela Psicologia vem 
dedicando sua vida profissional à saúde do trabalhador, 
já no início dos anos ‘80. A Psicologia do mundo do 
trabalho, no Brasil, enriqueceu com sua contribuição. 
Pesquisadora e formadora, seus textos são referência 
obrigatória para o povo da saúde do trabalhador. 
Nessa breve entrevista, Leny nos mostra um pouco de 
sua inestimável contribuição à saúde do trabalhador. 
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FIS - Como foi seu ingresso na saúde do 
trabalhador?

Leny Sato (LS) - Em 1982 conclui a graduação no 
Instituto de Psicologia da USP [Universidade de São Paulo]. (...). Em 1984 
iniciei um Curso de Aprimoramento em Saúde Coletiva no Instituto de Saúde 
(de pesquisa) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com bolsa da 
FUNDAP [Fundação do Desenvolvimento Administrativo]. Essa experiência 
se constitui em importante marca em minha formação como profissional e 
como cidadã (...). Em termos de orientação pedagógica, ele nos colocou em 
contato com leituras críticas para pensar as condições sociais do processo 
saúde-doença, o papel do Estado e as dinâmicas da sociedade civil. Esses 
eram elementos bastante importantes para pensar a construção de políticas 
públicas de corte social. (...) No Instituto de Saúde, conheci de perto os recém-
criados Programas de Saúde do Trabalhador (PST).

Posteriormente, integrei a equipe técnica do DIESAT [Departamento 
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho], 
inicialmente como voluntária. Esse foi outro espaço no qual pude conhecer 
realidades de trabalho, trabalhadores e dirigentes sindicais (em carne-e-osso) 
e a política sindical no campo da saúde do trabalhador.   

FIS - Quais foram suas experiências mais relevantes?
LS - Tive dois espaços de inserção profissional na saúde do trabalhador 

(ST). Eram espaços de aprendizado, de construção de conhecimento e de atuação 
profissional. Foi uma vivência instigante e provocadora poder pensar a psicologia 
nesse campo, pois a deslocava de seu lugar de conforto, dado que nele não existia 
um espaço já construído para a Psicologia.

E o que se abria para nós, jovens recém-formados, era um horizonte 
para a criação na nossa realidade. (...). Nesse sentido, foram muitas as 
experiências relevantes. (...)

Destaco que todas as experiências tanto na Secretaria de Estado 
da Saúde3 como no DIESAT foram construídas em grupo, envolvendo 
profissionais de diversas instituições e sindicatos. Dentre as várias atividades 
desenvolvidas na forma de estudos, pesquisas, formação e assessoria sindical, 
destaco três, nas quais pude apreender a relevância daqueles aspectos. A 
primeira se refere à formação sindical em saúde, atividade desenvolvida 
pelo DIESAT para dirigentes sindicais, representantes e trabalhadores de 
base. Essa foi uma das experiências mais significativas, ainda numa situação 
de aprendizado, engajamento e reflexão. Foram muitos cursos, seminários 
e encontros, conduzidos com metodologia apoiada nos ensinamentos de 
Paulo Freire. Iniciávamos as discussões com o levantamento e explicitação 

do conhecimento que os trabalhadores constroem no cotidiano para, então, 
problematizá-lo.

(...) Uma segunda experiência foi a pesquisa que fizemos no Instituto 
de Saúde sobre o PST da região do ABCD paulista, na qual o protagonismo 
do Sindicato dos Químicos do ABC foi extremamente importante no sentido 
de indicar prioridades de atuação e garantir que as ações do PST não se 
reduzissem a práticas assistenciais. (...) Além dos profissionais da saúde, 
a equipe contava com o agente sindical de saúde, que era um trabalhador 
de base da categoria química, cuja participação era relevante no sentido de 
recepcionar trabalhadores que demandavam o serviço e colher dados da 
história profissional e das condições de trabalho. (...) Importante ressaltar que 
esse PST desvendou muitos casos de doenças profissionais e do trabalho, o 
que levou ao significativo aumento de notificação desses casos à Previdência 
Social. (...) Participei de um grande grupo que atuou num caso emblemático 
que envolveu esse PST e tornou pública as más condições de trabalho na 
empresa Eletrocloro, uma importante multinacional belga do grupo Solvay. 
Esse caso, envolvendo trabalhadores expostos a mercúrio metálico (...). Foi 
um longo e difícil processo envolvendo o SindQuímicos/ABC, instituições 
de saúde, pesquisa e inspeção em várias esferas. Esse caso foi emblemático e 
chamou a atenção, em especial, como a vida das pessoas pode “virar de ponta 
cabeça”, em função da exploração e do descaso das empresas. (...) 

Outra experiência significativa foi integrar um grupo de assessores do 
DIESAT para desenvolver uma pesquisa, em 1986, por demanda do Sindicato 
dos Metroviários de São Paulo. (...) Dessa experiência destaco o fato de ter sido 
uma rica e estimulante vivência de pesquisa-participante que se constituía, a um 
só tempo, em pesquisa e formação. (...). A riqueza do aprendizado coletivo foi 
um dos importantes ganhos desse processo. Ao final da pesquisa, reuniões com 
os trabalhadores apresentaram e discutiram os resultados obtidos. A assessoria 
técnica participou de negociações com a direção do Metrô que resultaram na 
mudança da escala de trabalho, aumentando os períodos de folga. Esse também 
é um caso de livro. 

FIS - Quais os principais obstáculos que você enfrentou?
LS - Os obstáculos que constituem o campo da ST são os decorrentes 

da política, da correlação de forças capital-trabalho ou de empresa-empregados. 
Àquela época, tivemos diversos casos, em contato com a Vigilância Sanitária/SP 
e com alguns PST, nos quais esses obstáculos eram muito claros e, em alguns, 
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intransponíveis. Foi um importante aprendizado, pois ficava patente que não 
bastava termos boas intenções e nem conhecimento suficiente sobre os problemas 
(...). A política era algo a se fazer em paralelo, fora das práticas profissionais. (...) 
A ST questionava preceitos e teorias pretensamente neutras que fazem parte das 
concepções da Psicologia. (...) Outro obstáculo que enfrentamos era a abissal 
desigualdade entre os recursos financeiros dos órgãos públicos de saúde e das 
grandes empresas. Um obstáculo no âmbito da política, mas numa outra esfera: 
a do Estado não prover instrumentos e recursos para atuar como autoridade 
sanitária. Nas leituras, um obstáculo é a hegemonia das teorias que concebem os 
processos de constituição da subjetividade e de sofrimento e adoecimento como 
totalmente desvinculadas da vida material e social, restritas a uma compreensão 
individualista. (...) 

   FIS - Qual a sua área de atuação hoje na ST?
LS - Como docente no Instituto de Psicologia da USP tive que 

ampliar o escopo de meu trabalho. No curso de Psicologia, a área do Trabalho 
era apresentada como sinônimo de Recursos Humanos / Seleção Profissional 
e, em geral, era desvalorizada pelos alunos, devido aos seus problemas de 
natureza ética e seu alinhamento político (interesses gerenciais e do capital). 
A experiência no campo da ST forneceu-me elementos para incluir conteúdos 
que mostravam ser o local de trabalho, um universo importante para pensar a 
constituição das pessoas, a sociabilidade, a construção de valores e, claro, as 
agressões à saúde. Com isso, o campo da ST contribuiu para que a Psicologia 

concebesse o Trabalho não apenas como área de atuação profissional, mas 
como categoria de análise, que ajuda a compreender as pessoas onde quer que 
estejam. (...) Atualmente, estou interessada em pensar os problemas de ST na 
informalidade, pequenas iniciativas que as pessoas fazem para criar trabalho, 
para “se virar”. (...). 

FIS - Como você a ST hoje no Brasil e a relação da Academia 
com os serviços de ST e o movimento sindical?

LS - Vivemos um período de significativo retrocesso, dificultando 
tanto a organização dos trabalhadores como a atuação dos serviços públicos. 
Sabemos que os trabalhos e empregos que estão sendo criados são bastante 
empobrecidos e submetidos a controles cada vez mais rígidos e precarizados. 
(...). Tudo isso em meio à presença maciça do discurso meritocrático e da 
ideologia do empreendedorismo que enfraquecem a construção de um 
sentimento de pertencimento de classe. (...). A academia, os serviços e os 
sindicatos são instâncias com pautas, ritmos e exigências específicas, o que 
sempre implica em negociações de possibilidades de trabalho conjunto. (...). 
Atualmente, entretanto, temos sofrido uma mudança bastante significativa 
na universidade, onde o produtivismo e a adoção de uma política que cada 
vez mais encaminha para que se privatize, mais e mais, as suas atividades 
(...). A meu ver, isso poderá exercer influência na autonomia sobre a escolha 
dos temas de pesquisa e das interlocuções que a universidade priorizará 
estabelecer. Mas os movimentos da História continuam.  

trAbAlhAdores Anônimos

Nossos mortos de 1º de maio
No mês consagrado à luta dos trabalhadores por direitos, o Boletim 

relembra os fatos marcantes que consagraram o 1º de maio como o dia do trabalho/
trabalhador. O texto foi adaptado do capítulo 6 do livro Saúde, Trabalho, Direito: 
uma trajetória crítica e a crítica de uma trajetória, disponível em nosso blog www.
multiplicadoresdevisat.com

Ao longo do século XIX, chegavam a Chicago milhares de americanos e 
imigrantes em busca de oportunidades de trabalho. Vários movimentos operários 
conviviam na luta por melhores condições de trabalho. Uma das suas principais 
reivindicações era a redução da jornada de trabalho para 8 horas, seguindo uma palavra 
de ordem: «oito horas para o trabalho, oito horas para o sono e oito horas para a casa». 
A maioria dos operários americanos era afiliada à Nobre Ordem dos Cavaleiros do 
Trabalho, mas a Federação Americana do Trabalho, de origem anarcossocialista, 
exercia maior influência sobre os operários. Em 1884, a Federação decidiu que a partir 
de 1º de maio de 1886 a duração da jornada de trabalho passaria a ser legalmente de 8 
horas. Caso a reivindicação não fosse acatada, os trabalhadores fariam uma greve geral. 
A resolução repercutiu intensamente, pois trabalhadores viam a jornada de trabalho de 8 
horas como a possibilidade de aumentar postos de trabalho, diminuindo o desemprego. 
Entre os dois anos programados para a mudança reforçaram-se os elos de solidariedade 
e mobilização dos trabalhadores. Contudo, a imprensa rotulava o movimento operário 
pelas 8 horas de trabalho como «indigno e desrespeitoso», «delírio de lunáticos pouco 
patriotas», que pedir isso era «o mesmo que pedir que se pague um salário sem cumprir 
nenhuma hora de trabalho». A Nobre Ordem se posicionou: «Nenhum trabalhador 

afiliado a esta central deve fazer greve no 1° de maio já que não demos nenhuma ordem 
a respeito». O comunicado foi uma traição ao movimento operário e foi rechaçado 
de imediato por todos os trabalhadores dos EUA. Nos jornais na véspera da greve se 
lia: «Além das oito horas, os trabalhadores vão exigir tudo o que possam sugerir os 
mais loucos anarcossocialista»; o New York Times dizia: «As greves para obrigar ao 
cumprimento das oito horas podem fazer muito para paralisar nossa indústria, diminuir 
o comércio e frear a renascente prosperidade de nossa nação, mas não lograrão seu 
objetivo»; (...) Esse comportamento da imprensa aguçava o ódio entre a classe operária 
e burguesa e justificava a selvageria dos donos das fábricas, cujo Departamento de 
Polícia atuava como sua força privativa. Grande parte dos policiais recebia propinas 
das organizações patronais, além do salário, e assumia que todo trabalhador grevista 
era um agente estrangeiro anarcossocialista. Antes do movimento pelas 8 horas, dizia 
um artigo do Chicago Tribune, de 1875: «Todos os postes de luz de Chicago serão 
decorados com o esqueleto de um socialista, se é necessário, para evitar que se propague 
o incêndio e para prevenir qualquer tentativa subversiva». Em Chicago, no dia 1° de 
maio de 1886, 200.000 trabalhadores iniciaram a greve e outros 200.000 ameaçavam 
parar. As mobilizações se seguiram, sendo que uma fábrica continuava trabalhando.

Em 2 de maio, a polícia dissolveu violentamente uma manifestação com 50.000 
trabalhadores e no dia 3 na saída de um turno de fura-greves, houve uma batalha campal. 
Um pelotão de policiais disparou à queima-roupa sobre a multidão, com 6 mortos e 
dezenas de feridos. O redator Fischer do jornal Arbeiter Zeitung imprimiu panfletos com 
a declaração que foi utilizada como prova de acusação no julgamento que o levou à forca: 
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perfil sindicAl

Salve Jorge! O cidadão Jorginho, recente sexagenário, traz consigo 
a eterna juventude da luta política pela saúde do trabalhador. O Boletim, nessa 
edição de maio, mês que simboliza a luta e a resistência dos trabalhadores 
por melhores condições de vida e trabalho, registra a trajetória de um dos 
incentivadores da criação do Fórum Intersindical. Junto com outros combatentes 
do Sindicato dos Metalúrgicos / RJ (Jesus, Egeson, Raimunda, Luizinho, Jonas, 
João, Roberto, Ilquias, William, Glória, Jefferson, Bicicleta, Mauricinho e tantos 
outros), Jorginho, há uns 4 anos, propôs a realização de um Curso de Formação 
Sindical sobre saúde do trabalhador. A Fiocruz e o Sindimetal toparam o desafio 
e hoje o Curso está na sua 5ª edição. Do Curso, inclusive, nasceu o Fórum 
Intersindical, com a contribuição inestimável dos vários sindicatos que deram e 
continuam dando vida ao nosso espaço de emoção e luta dos trabalhadores pela 
saúde no trabalho (Comerciários, Bancários, Motoristas e Cobradores, Correios, 
Saneamento, Telecomunicações, Previdenciários, Asseio e Conservação, Saúde, 
Servidores Públicos, Rurais, Professores, Petroleiros, Agentes Comunitários, 
Construção Civil, Propagandistas, Civis das Forças Armadas e, entre outros, os 
Servidores da Fiocruz). Jorginho faz parte de mais essa história.        

Desde a formação do CONSEST (Conselho Estadual de Saúde do 
Trabalhador do Rio de Janeiro), no início dos anos ‘90, Jorginho fez da saúde do 
trabalhador sua trincheira de luta. Nascido em São João de Meriti, onde vive até 
hoje, iniciou sua militância, em 1982, na Associação de Moradores de sua cidade, 
na Baixada Fluminense. Foi feirante, servente de pedreiro, técnico de manutenção 
de cozinha industrial até ingressar em 1984 na FICAP (hoje Nexans-Ficap). 

Na empresa de fios e cabos, Jorginho era ajudante de produção e foi 
vice-presidente da CIPA (representante dos empregados) por dois mandatos. 
Como Jorginho tinha estabilidade na CIPA, seu espírito inquieto e reivindicador 
por melhores condições de trabalho levou a empresa a proibir os trabalhadores de 
falarem com ele. Mas não é preciso dizer que a proibição de nada adiantou, se não 
falavam com ele ele falava com todos. “É importante pegar o peão pelo olho. Olhar 
no olho do peão p’ra defender a saúde falando a verdade.” Quando tinha problema 

na empresa, Jorginho acionava 
o Sindicato dos Metalúrgicos. 
A partir de 1987, o presidente 
do sindicato Washington Costa 
ia pessoalmente à empresa 
atendendo ao chamado do 
Jorginho. Foi quando Jorginho 
se aproximou do sindicato. A 
partir daí ele não parou mais 
de atuar na luta sindical e, sempre, na defesa da saúde do trabalhador. Hoje, vice-
presidente do Sindimetal/RJ, Jorginho continua na porta da fábrica defendendo a 
saúde do trabalhador metalúrgico.  

Jorginho foi curtido na luta sindical metalúrgica do final da década de 
1980, que combinou a democratização do país com a combatividade operária 
alimentada pela esperança de anos melhores. 

Simboliza essa luta, anos antes, o raro depoimento de Washington 
Costa numa entrevista (2013). Veja no site: https://www.youtube.com/
watch?v=ta9xDnkoXCg. Numa paralisação do Estaleiro Caneco, ainda sem 
sindicato atuante nos anos duros da ditadura (1975), um aumento menor que 
o combinado levou os trabalhadores a picharem nos cascos dos navios e nos 
banheiros sua revolta, mencionando um gerente de produção chamado Manelão: 
“Não tem aumento, não tem trabalho, não tem Manelão, não tem o caralho”.

A combatividade dos metalúrgicos nos seus 100 anos de luta, mesmo 
nos anos duros, forjou a garra de tantos companheiros do Fórum, entre os quais 
Jorginho é um exemplo, especialmente por sua luta cuja palavra de ordem é a saúde 
do trabalhador. Em sua simplicidade, Jorginho é taxativo quando diz que não dá 
p’ra parar a luta. A disposição da madrugada, quando chega na porta da fábrica, 
ajuda na disposição da manhã, quando os cartões de ponto são batidos ou os dedos 
são passados que, por sua vez, ajuda na disposição do dia,  quando as máquinas 
rugem, que ajuda na disposição da noite, para dormir o sono da missão cumprida. 

“Trabalhadores: a guerra de classes começou. Ontem ... fuzilaram operários. 
Seu sangue pede vingança! Quem poderá duvidar agora que os chacais que nos governam 
estão ávidos do sangue dos trabalhadores? Mas os trabalhadores não são um rebanho de 
carneiros. Ao terror branco respondamos com o terror vermelho! É preferível a morte que 
a miséria. Se fuzilam trabalhadores, respondamos de tal maneira que os patrões lembrem-
se disso por muito tempo. É a necessidade o que nos faz gritar: Às armas! Ontem, as 
mulheres e os filhos dos pobres choravam seus maridos e seus pais fuzilados, ... nos 
palácios dos ricos enchiam caras taças de vinho e brindavam à saúde dos bandidos da 
ordem... Secai vossas lágrimas, vós que sofreis! Tende coragem, escravos! Levantai!” 

Em 4 de maio, na Revolta de Haymarket, 20.000 trabalhadores foram 
reprimidos por 180 policiais. Um artefato explodiu entre os policiais produzindo um 
morto e feridos. Os policiais abriram fogo contra a multidão matando e ferindo um 
número até hoje desconhecido de operários. Foi declarado estado de sítio e toque de 
recolher, com centenas de trabalhadores detidos, golpeados e torturados, acusados de 
assassinato do policial. O julgamento que culminou com a condenação de 8 pessoas 

primou pelas irregularidades e violação das normas processuais, a ponto de ter sido 
qualificado como uma farsa. Três réus foram condenados à prisão e cinco à forca, 
no dia 11 de novembro de 1887 (G. Engel; A. Fischer; A. Parsons, que não esteve 
na manifestação, mas se entregou para estar com seus companheiros e foi julgado 
igualmente; A. Spies; L. Linng, que se suicidou na cela). No mesmo mês do massacre, 
setores patronais concordaram com as 8 horas. A Federação dos Sindicatos expressou: 
«Jamais na história deste país houve um movimento tão grande entre as massas 
operárias industriais. O desejo de diminuição da jornada de trabalho impulsionou 
milhões de trabalhadores a filiarem-se às organizações existentes, quando até agora 
haviam permanecido indiferentes à luta sindical». No Congresso Operário Socialista 
da Segunda Internacional (Paris/1889), o 1º de maio passou a ser uma jornada de luta 
reivindicativa e de homenagem aos Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas e 
socialistas. Nos Estados Unidos não se celebra o dia do trabalho nesta data. O Labor 
Day americano foi instituído na primeira 2ª feira de setembro, por temor de que a data 
de maio reforçasse o movimento socialista nos Estados Unidos.

“Peão, é com a luta pela saúde que a gente 
chega junto da peãozada. 
Sem condições de saúde 

no trabalho, mais dia menos dia todo 
mundo fica doente ou morre do trabalho.”

Jorge Gonçalves de Souza - jorginho
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Artigo

O peso social do seu bife: trabalho em frigoríficos
Gabriela Chaves Marra

A CARNE QUE ADOECE - O trabalho em abatedouros e frigoríficos 
passa despercebido entre a população de um modo geral. Algumas pessoas sustentam 
apenas o discurso do bem-estar animal, sem se preocupar com os trabalhadores. De 
onde vem a carne que consumimos?  Qual o peso social do seu bife?

Até chegar ao consumo, qualquer produto de origem animal passa por 
um longo caminho, que não é em linha reta, e que envolve muito mais trabalho 
humano do que parece, à primeira vista. A cadeia produtiva da carne é um processo 
que começa com a criação do gado. Fazem parte desta cadeia os fornecedores de 
insumos básicos, empresas rurais que produzem, criam e engordam os animais, 
indústrias de primeira transformação, indústrias de processamento, os atacadistas e 
varejistas, exportadores e consumidores. Dentro desta cadeia estão os abatedouros 
e frigoríficos, responsáveis pelo abate e processamento de animais e obtenção de 
produtos e subprodutos derivados da carne. Segundo a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (CNTA), o frigorífico é o 
setor mais crítico de todas as indústrias da alimentação, pelo alto nível de acidentes 
no trabalho (Lampert, 2016). A CNAE [Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas] (Brasil, 2002) divide as atividades em abate e processamento de reses 
(categoria 1011) e aves e suínos (categoria 1012). A tabela abaixo mostra números 
de acidentes, óbitos e incapacidade permanente devido ao trabalho em abatedouros 
e frigoríficos de acordo com as categorias de atividades e regiões.

A intensificação das atividades do setor da carne e a corrida exacerbada 
pela competitividade internacional por lucros do mercado pressionam as pequenas 
empresas ao ritmo imposto pelas grandes. Há, muitas vezes, acúmulo de tarefas, 
como relatam trabalhadores/as de frigoríficos de Pelotas e Cuiabá sobre o trabalho 
em frigoríficos e seus riscos. 

“Fiquei um tempo na sala de abate, lida direto com morte, é meio 
complicado, desgastante, porque ali tu tá o dia inteiro, dependendo do número de 
animais, é calor. Tem risco da faca, já aconteceu várias vezes de se machucarem, 
e também tem o animal que pode cair. Sacrifica muito a mão, tendões, muita 
gente sofre com isso, problema de coluna, mas tem que trabalhar né...já na 
desossa, não, é mais tranquilo, geralmente quando acaba o abate, tem gente que 
vai pra desossa.”

“Eu trabalho na desossa...lá é rápido né, se não for rápido você fica 
arroiado (acumula trabalho), aí eles brigam com a gente, chama tenção, tem que 

ser rápido, lá passa 2 mil bois, tem que ir rápido se não para a desossa. Aí se eu fico 
na fraldinha são 2 mil fraldinhas.”

A produção da carne para industrialização e comercialização não está 
mais relacionada à produção primária na agropecuária, trata-se de uma commodity 
determinada por oscilações do mercado internacional. As relações de trabalho nesta 
indústria estruturadas na acumulação de capital levam à pressão social no trabalho 
e busca infinita do lucro. O trabalhador naturaliza o processo de trabalho alienado 
estabilizando as contradições: ele sabe que é explorado, mas precisa do trabalho.

“Pra nós que já trabalha, a gente acaba gostando, melhor do que ficar 
em casa, pra uns é difícil, pra outros é mais fácil, é cansativo, passa o dia inteiro 
fazendo a mesma coisa, fazendo os mesmos movimentos o dia todo.” 

Os abatedouros/frigoríficos apresentam uma forma de organização de 
trabalho composta por linhas de procedimentos, utilizando máquinas e dispositivos 
de corte. (...) Devido aos riscos de acidentes, as atividades são realizadas com o 
uso de equipamentos de proteção individual (EPI), mas essas atividades de rotina 
duram muito tempo, são repetitivas e em sua maioria manuais. Há uma grande 
quantidade de trabalhadores adoecidos com Lesões por Esforços Repetitivos (LER) 
e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) (WALTER, 
2016). Este esforço gera distúrbios osteomusculares devido aos movimentos 
repetitivos e contínuos dos membros superiores, posição estática do corpo e fatores 
ambientais como ruído, piso escorregadio, vibrações, monotonia, variações de 
temperatura e umidade. 

“Trabalhava na desossa, pegava muito peso, fazia tudo, queria aprender, 
mas aí demorou um pouquinho e começaram as dores, dor no braço, dor nas 
pernas, dor nos ombros, aí eu me afastei, faz 4 anos, já fiz duas cirurgias, tem 
bursite nos dois braços.” 

(...) As principais causas de notificações estão relacionadas à falta 
de manutenção de máquinas e equipamentos e ergonomia, seguido da jornada 
excessiva e ritmo elevado de produção.

A regência normativa do setor sempre insuficiente historicamente 
gerou demandas por aperfeiçoamento e ampliação da abrangência. O 
movimento resultante dessas demandas resultou, em 2013, na edição da Norma 
Regulamentadora 36 (NR36) com vista a regulamentar os procedimentos e 
estabelecer limites às indústrias de processamento de carnes. (...) Esta NR 
foi fruto de discussões desde 2010, entre sindicatos e Ministério Público. 
(...) A NR 36 é um avanço na medida que busca sistematizar orientações 
para a segurança e saúde dos trabalhadores de matadouro. Porém, está 
distante de atender ao conjunto de elementos e exigências interligadas, que 
a complexidade do sistema demanda. A realidade produtiva dos frigoríficos 
precisa ser explicitada e debatida e a ação sindical é fundamental para 
mudanças no ambiente de trabalho. A normatização continua insuficiente 
e mais ainda insuficientes as práticas e a fiscalização decorrentes das 
características do setor (...) no processo que se centra na intensificação e nos 
controles verticalizados visando lucro. 

Tiposde agravo Acidentes
(12183)

Óbitos
(37)

Incapacidade 
Permanente (155)

Reg. Total CNAE 1011 1012 1011 1012 1011 1012
Reg. Norte (810) 757 42 4 - 6 1
Reg. Nordeste (151) 79 68 - 1 1 2
Reg. Sudeste (3005) 1378 1581 5 4 19 18
Reg. Sul (5493) 655 4743 1 9 14 71
Reg. Centro-Oeste (2916) 1760 1120 8 5 19 4
Total Brasil (12375) 4629 7554 18 19 59 96
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Em defesa da Saúde do Trabalhador: 
pela dignidade e pela vida no trabalho

Documento preparado pelo Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito do Rio de Janeiro para debater 
com os parlamentares nas três esferas de governo: exposição de motivos e pauta de reivindicações sobre a 

saúde dos trabalhadores brasileiros

O presente documento foi elaborado pelo Fórum Intersindical/RJ (FIS/RJ) para 
ser apresentado a deputados federais, estaduais e vereadores com argumentos e textos 
demonstrativos sobre a dramática situação dos trabalhadores brasileiros nos seus diversos 
cotidianos de trabalho.  

Após alguns meses de debate, o FIS/RJ deliberou sobre a necessidade de se estabelecer 
relações com o Parlamento Brasileiro nas esferas municipal, estadual e federal.

O Brasil ocupa uma vergonhosa posição no ranking mundial de doenças e acidentes 
de trabalho. Os trabalhadores brasileiros que sustentam a economia do país são a parte 
injustiçada e desonrada na construção da riqueza do país. Recebem dos que acumulam riquezas 
e dos que governam o Brasil, desde sempre, como recompensa pela sua dedicação ao trabalho: 
a morte, a mutilação, o sofrimento, o assédio, o suicídio, a doença, o desdém, o abandono, a 
irresponsabilidade, a falta de ética.

No esforço de contribuir para a defesa da saúde do trabalhador, o FIS/RJ adotou 
a estratégia de levar aos parlamentares essas questões. Como não bastam leis, seja porque 
não atendem a todas as situações, seja porque o Estado que as faz não possibilita que sejam 
cumpridas, é no parlamento que essa discussão deve ser travada. Este documento é composto de 
4 (quatro) partes, sistematizadas de forma sintética nos seguintes tópicos: os dados estatísticos; o 
custo econômico; as ações institucionais; as sugestões para uma agenda parlamentar.

1 - Os dados estatísticos sobre o adoecimento e morte no trabalho no Brasil
 Sempre que se mostram os dados de acidentes e doenças do trabalho que ocorrem 

no Brasil, a cada ano, são duas as reações das pessoas: a reação de espanto imediato e a reação do 
esquecimento imediato.

 Espanto e esquecimento podem ser “aceitas” entre pessoas que não têm 
responsabilidade pública sobre a mudança do rumo das coisas, mas é inaceitável quando partem 
daqueles que têm responsabilidade direta sobre essa calamidade: empregadores de todos os 
matizes; governantes de todas as esferas; gestores e agentes de serviços públicos de saúde, 
trabalho, previdência, ambiente, educação; parlamentares federais, estaduais, municipais; 
membros diversos do poder judiciário e, mesmo, representantes dos trabalhadores. 

 Recentemente, o Ministério Público do Trabalho (MPT), em cooperação com a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), desenvolveu e mantém um Observatório Digital 
de Saúde e Segurança do Trabalho (Observatório de SST - https://observatoriosst.mpt.mp.br/), 
no qual disponibiliza uma ampla gama de informações, dados e estatísticas sobre Saúde do(a) 
Trabalhador(a). 

Seguem abaixo alguns dados e estimativas do Observatório de SST, acumulados de 
2012 a 2018. Todos os dados se referem ao Brasil e são dados oficiais da Previdência Social:

• 4,2 milhões de acidentes de trabalho; 01 acidente de trabalho a cada 48 segundos; 75 
acidentes por hora; 1.800 acidentes por dia;

• 15,3 mil mortes no trabalho; 01 morte a cada 03 horas e meia; 7 mortes por dia;
• 324,5 milhões de Dias de Trabalho perdidos com Afastamentos Previdenciários por 
Acidente;

• R$ 27,8 Bilhões gastos pela Previdência com Benefícios Acidentários.
É importante ressaltar que os números que estão sendo apresentados são aqueles que 

dizem respeito somente aos trabalhadores regidos pela CLT. Além de sabermos que esses são os 
números notificados e a subnotificação é enorme, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, 

regidos por outros vínculos ou sem vínculos, não aparecem nas estatísticas. Quantos serão os 
outros brasileiros, doentes, mutilados, mortos? Ninguém sabe ao certo. 

Outro fato gravíssimo no universo das estatísticas é que grande parte (a maior 
parte) dos acidentes de trânsito está relacionada ao trabalho, mas esses acidentes com cerca 
de 50.000 mortes anualmente, no Brasil, não são considerados, em sua esmagadora maioria, 
como acidentes de trabalho. Um problema do tratamento de dados estatísticos no Brasil é que os 
diversos sistemas de informações (Dataprev; Datasus; Rais; IBGE etc.) não conversam entre si, 
gerando números que não condizem com a realidade do mundo do trabalho. A seguir apresenta-
se um quadro comparativo de morbidade e mortalidade no Brasil.

2 - O custo econômico dos problemas de saúde no trabalho
 Os acidentes e as doenças do trabalho têm causado sérias perdas para a sociedade 

brasileira como um todo. Isso ocorre não só do ponto de vista humano, cujos danos são 
imensuráveis, mas também do ponto de vista econômico. A cada ano, maiores quantias passam 
a ser destinadas para minorar as consequências de tais agravos. No entanto, a produção científica 
da saúde pública, da economia, do direito e das ciências sociais e políticas não tem sequer a 
dimensão aproximada desses custos. 

 Alguns estudos iniciam essa discussão de maneira limitada e estimam preliminarmente 
os dados a esse respeito (Vasconcellos e Machado, 2013). Um desses trabalhos foi realizado por 
Pastore (2012), que se baseou no ano de 2009 para estimar os gastos suportados pelo país a título 
de acidentes e adoecimentos em decorrência do trabalho. Segundo o autor, os custos que o Brasil 
experimenta alcançam patamares colossais da ordem de 71 bilhões por ano. Para chegar a esse 
valor, Pastore (2011) levou em consideração as diversas dimensões que de alguma forma suportam 
o impacto financeiro das mortes e das doenças no trabalho, sendo elas, a empresa, a sociedade e o 
Estado. Para as empresas, o custo envolve o tempo de trabalho perdido, a interrupção da produção, 
as despesas com os primeiros socorros, a destruição de equipamentos e materiais, dentre outros. O 
autor estimou que teriam sido aplicados R$ 41 bilhões com essas ações reparatórias. 

Quadro comparativo entre casos notificados e causas de mortes
Brasil - período de 2012 a 2016

CAUSA (AGRAVO) Casos notificados Número 
absoluto

Mortes 
Número absoluto

Tuberculose 425.795 22.598
Hepatite viral 389.895 14.232
Meningite 29.878 6.868
Dengue 7.199 1.872
Hanseníase 434 36
Febre Amarela 52 15
Acidente de Trabalho 4.216.313 15.853
Fontes: DATASUS; DATAPREV. Observação: Os dados em vermelho (DATAPREV) referem-se apenas 
a trabalhadores com carteira assinada (regidos pela CLT)

Estimativa do custo econômico de acidentes e de doenças do trabalho, Brasil, 2009
Custo por setor Valores relativos (%) Valores absolutos (R$)
Empresas 58 41.000.000.000,00
Sociedade 22 16.000.000.000,00
Estado 20 14.000.000.000,00
TOTAL 100 71.000.000.000,00
Fonte: Pastore, 2011

edição especiAl
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Outros membros e entidades da sociedade financiam esses danos. Não há dúvidas 
de que são os próprios trabalhadores e seus familiares que suportam grande parte dos prejuízos 
econômicos, e isso acresce ao custo a esse título a importância aproximada de R$ 16 bilhões anuais.

Por fim, o autor analisa os custos que os acidentes e as doenças profissionais geram para o 
Estado, os quais incluem não só o pagamento de benefícios previdenciários, mas também o de despesas 
com a recuperação da saúde, com impacto não dimensionado sobre o Sistema Único de Saúde, e 
a reintegração das pessoas tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade em geral. O cálculo 
arbitrado chega à casa dos R$ 14 bilhões por ano (Pastore, 2011). Na tabela abaixo, sintetizamos esses 
custos anuais estimados por Pastore (2011), que teve o ano de 2009 como referência.

É preciso mencionar que esses números são subestimados. Avalia-se que cerca de 
20% dos acidentes e das doenças profissionais ocorridos no mercado formal de trabalho não são 
notificados. E isso sem contar com os trabalhadores que não possuem vínculos empregatícios. 
Como o SUS é um sistema universal, se imagina que ele atenda a um grande número de pessoas 
vítimas de acidentes ou adoecimentos no mercado informal de trabalho e essas despesas 
ficam a cargo do SUS (Pastore, 2011). Portanto, embora esse valor anual de R$ 71 bilhões 
já seja suficientemente alarmante, é possível que ele não represente o custo real dos agravos 
relacionados ao trabalho.  

Esses números nos mostram e ressaltam a importância da prevenção. A vida humana 
sacrificada no trabalho é irrecuperável e não há qualquer tipo de compensação ou reparação 
financeira suficientes, já que a vida e a saúde não têm preço. Isso significa que todo esse 
montante que vem sendo suportado pela população brasileira em virtude desses eventos não é 
capaz de reaver os prejuízos sofridos.

3 – As insuficiências das ações institucionais 
 A defesa da saúde do trabalhador foi inscrita na Constituição Federal, em 1988, 

no seu art. 200: Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 
da lei: II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde 
do trabalhador. Essa competência, prescrita para todas as esferas federativas é desenhada 
com maiores detalhes na Lei 8.080/90 em seu art. 6º, parágrafo 3º, com 8 incisos. Foi a única 
ação específica de saúde pública que mereceu tantas citações e recomendações na Lei que 
regulamenta o Sistema Único de Saúde. 

Desde então, o SUS vem se organizando para enfrentar esse grave problema de saúde 
pública, conforme foi demonstrado anteriormente. A partir de 2002, uma das estratégias do 
SUS foi a constituição da Renast (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador), 
por meio de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), implementada de forma 
articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e 
municípios, com o envolvimento de outros setores também participantes da execução de ações. 

 Hoje, no Brasil, existem 210 Cerest, que funcionam com recursos repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde. A estimativa é de que tenha sido repassado cerca de R$ 1 bilhão e 100 
milhões, entre 2002 e 2017. Contudo não se tem acesso às informações do gasto. Sabe-se que a 
maioria dos 210 CEREST não utiliza os recursos (geralmente bloqueados pela gestão local do 
SUS). Mesmo quando são utilizados não se tem a avaliação do como e onde são. Sabe-se, além 
disso, que a maioria dos Cerest não cumpre com sua missão constitucional de executar Vigilância 
em Saúde do Trabalhador da forma como preconiza a Instrução Normativa do SUS. Este é um dos 
focos da insuficiência institucional para enfrentar a morte e o adoecimento no trabalho. 

 Outro problema é que são várias as instituições responsáveis pela defesa da 
saúde do trabalhador, além do SUS, tais como o Ministério do Trabalho, a Previdência Social, 
a Anvisa, essas no nível federal, e inúmeras outras nos níveis estadual e municipal, que se 

mostram inoperantes para enfrentar o grave problema da saúde do trabalhador no Brasil. Isso 
sem contar na crônica dificuldade de articulação entre elas. O país continua carecendo de uma 
inteligência institucional capaz de resgatar a ética dos que compram a força de trabalho no 
mercado e o respeito com a saúde e a vida dos que a vendem.   

4 – Sugestões para uma agenda parlamentar
É nessa direção que o Fórum Intersindical/RJ deliberou uma agenda de articulação 

com o Parlamento Brasileiro nas 3 esferas de governo, de modo a buscar apoio do Poder 
Legislativo para dar visibilidade a esses graves problemas e encaminhar medidas solucionadoras. 

Assim espera-se das casas legislativas a criação de Frentes Parlamentares, adoção 
de Grupos Técnicos de Apoio, Comissões Parlamentares de Inquérito, Audiências Públicas, 
discursos parlamentares das tribunas, publicações e publicizações dos problemas, legislações 
mais resolutivas, entre outras medidas.

Como proposta de agenda inicial, o FIS/RJ solicita aos parlamentares: 
• Com relação à utilização dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde 

aos 210 CEREST (Centros de Referência em Saúde do Trabalhador), componentes 
da RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador) do SUS: 
acesso às informações sobre o gasto; interpelação do bloqueio dos recursos pela 
gestão do SUS; aprimoramento dos mecanismos de auditoria do SUS (DenaSUS 
- Departamento Nacional de Auditoria do SUS) sobre a utilização dos recursos, do 
como e onde se gasta (avaliação da eficácia); garantir a rubrica orçamentária própria 
de saúde do trabalhador; estabelecer em toda a Renast a prioridade em ações de 
vigilância em saúde do trabalhador.  

• Com relação à morte por acidente de trabalho: legislação federal e estadual criando 
Comitês de Investigação de Óbito por Acidente de Trabalho na esfera estadual com 
participação de instâncias de vigilância municipal e supervisão da esfera federal. 

• Com relação à vigilância em saúde do trabalhador: legislações nas 3 esferas de 
governo garantindo a participação de entidades representativas de trabalhadores 
no planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância em saúde do 
trabalhador, onde quer que sejam realizadas. 

• Com relação à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Audiência 
Pública para debater seus regulamentos internos que não contemplam saúde do 
trabalhador, à revelia da Constituição Federal/88.

• Com relação ao “custo do acidente de trabalho”: criar mecanismos permanentes 
de seu cálculo, junto às instituições governamentais, a exemplo do IPEA (Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas), considerando os custos previdenciários (...), 
do SUS (...), para o trabalhador e sua família (...), para as empresas (...) e para a 
sociedade (...). 

• Com relação ao INSS e à Previdência Social: realizar Audiências Públicas 
para debater a perícia ofensiva ao trabalhador; a ação regressiva; o “limbo 
previdenciário”, entre outros problemas.

É evidente que essas são apenas algumas medidas que o Parlamento Brasileiro pode 
tomar e que serão bem sucedidas no médio e no longo prazo. Ainda que não sejam imediatas 
é um bom começo. Mas, a par desse movimento sugerido pelo Fórum Intersindical, o trabalho 
cotidiano, de formiguinha, não pode parar. Defender a saúde do trabalhador é defender a vida e 
para isso é preciso respirar junto, ninguém para de respirar mais do que três ou quatro minutos
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Rodolfo Vilela

Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela é um combatente incansável da saúde 
do trabalhador no Brasil. Pensador, formulador, formador e andarilho dos 
processos e ambientes de trabalho, Rodolfo de há muito contribui para a 
construção do campo da saúde do trabalhador. Ex-coordenador do emérito 
Cerest de Piracicaba/SP, Rodolfo é hoje professor da USP [Universidade de 
São Paulo], onde forma a nova geração do povo da saúde do trabalhador. 
Nesta histórica entrevista, Rodolfo conta um pouco de sua trajetória e a 
enriquece com várias referências que podem ser acompanhadas pelos links 
indicados durante o seu ilustrativo relato. Apreciem!          
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Sou graduado em engenharia mecânica pela USP [Universidade 
de São Paulo] (1977). Atuei na CETESB [Cia. de Controle Ambiental do 
Estado de SP], de 1978 a 1985, depois assessorei o movimento sindical 
em saúde do trabalhador (1985-1997) e entrei como engenheiro no 
CEREST Piracicaba (1997), onde depois fui coordenador. Fui professor 
na Engenharia de Produção na UNIMEP [Universidade Metodista de 
Piracicaba] até 2009, quando ingressei como professor na Faculdade de 
Saúde Pública da USP. Já no movimento estudantil me inquietava com as 
perspectivas profissionais, como associar minha atuação de engenheiro 
com o lado humano e social. Recusava-me a trabalhar como capataz de 
uma indústria. Minha alternativa mais próxima do que seria uma atuação 
de cunho social foi na CETESB. 

Ingressei na divisão de controle que fazia a fiscalização de 
processos poluidores, principalmente na fiscalização de fontes de poluição 
do ar. Estávamos no final da ditadura e o órgão ambiental era muito 
próximo, muito ligado às empresas poluidoras. (...) Com o movimento de 
redemocratização e ascensão do movimento sindical e popular associado à 
minha discordância com os rumos da fiscalização na CETESB, fiz o curso 
de especialização em Segurança do Trabalho, com vistas a mudar de área. 
O curso foi uma decepção, pois a abordagem era focada no disciplinamento 
dos trabalhadores ou, no máximo, em aspectos técnicos relacionados ao 
controle de riscos ocupacionais. (...) O convite, em 1985, para assessorar 
a atuação do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André na região do 
ABC paulista foi providencial para minha saída da CETESB. Em Santo 
André inventamos uma enquete de Saúde e Segurança, uma pesquisa com 
perguntas que começamos a aplicar com os trabalhadores nas empresas da 
base metalúrgica. A pesquisa mostrou-se um importante instrumento para 
revelar as condições de trabalho, saúde e riscos nas fábricas. 

Depois de tabular os questionários era chamada uma assembleia 
com trabalhadores de cada empresa com vistas a iniciar um processo de 
negociação para melhoria das condições de trabalho. As assembleias 
ocorriam tanto na sede do sindicato como na porta das empresas, onde era 
feita, por meio de um boletim informativo, uma devolutiva da pesquisa que 
apontava as prioridades para intervenção. (...) Na primeira assembleia com a 
fábrica, feita à noite no Sindicato, compareceram 90% dos 700 trabalhadores 
da empresa, onde era feita a devolutiva da pesquisa e discutida a pauta de 
negociações. Quando a negociação direta com a empresa não avançava, 
acionávamos auditores do MTE [Ministério do Trabalho e Emprego], 
cuja auditoria era acompanhada pela assessoria, diretores do sindicato e 

membros da CIPA da empresa. O processo de negociação alcançava seus 
propósitos pois era legitimado pela fiscalização oficial. Outra experiência 
relevante foi na assessoria junto ao Sindicato dos Trabalhadores Químicos e 
Farmacêuticos de SP (1987-2000), que conseguiu negociar com a empresa 
Nitro Química (...) um levantamento ambiental para a definição de adicionais 
de insalubridade e periculosidade na fábrica de propriedade do empresário 
Antônio Ermírio de Moraes. A assessoria acompanhava o levantamento 
dos níveis de exposição aos agentes, de modo tripartite (empresa, sindicato 
e ABPA [Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes] (...). Depois 
de muito embate e disputa, que resultou na troca do assessor médico do 
Sindicato, o levantamento ambiental tripartite finalizou indicando a 
existência de risco grave e iminente em vários setores da empresa (...). 
Com o laudo da APBA em mãos a direção do sindicato acionou a DRT 
[Delegacia Regional do Trabalho] exigindo a interdição da fiação, onde 
existiam gases e nuvens perigosas que alcançavam todo o setor. Os gases 
ácidos provocavam, entre outros danos, conjuntivite química e tonturas. Os 
médicos do trabalho da empresa, para não emitir a CAT [Comunicação de 
Acidente de Trabalho] e afastar os trabalhadores, deixavam estes de castigo 
num quarto escuro dentro da fábrica. A DRT atendeu o pedido do sindicato 
decretando a interdição do setor de fiação. A empresa conseguiu uma 
liminar na Justiça suspendendo a interdição. Os trabalhadores da empresa 
entraram em greve. Foram 15 dias de luta com passeatas e manifestações. 
O então proprietário Antônio Ermírio de Moraes era, na ocasião, candidato 
a prefeito de São Paulo. As condições de trabalho na sua empresa foram 
objeto de debate na campanha eleitoral. A saúde do trabalhador entrou na 
agenda política. (...). Com a mobilização consolidou-se uma aliança com 
um grupo de auditores do MTE e o modelo de atuação foi aplicado em 
várias empresas. O caso da luta na Nitroquímica está relatado no Livro 
denominado Insalubridade Morte Lenta no Trabalho, publicado pelo 
DIESAT [Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e 
dos Ambientes de Trabalho], em 1989. Nos anos seguintes, o Sindicato dos 
Químicos se unificou com o Sindicato dos Plásticos de SP e tivemos outra 
experiência significativa que foi a negociação coletiva por segurança nas 
máquinas injetoras de plástico (1992-1994). Uma máquina que, sozinha, 
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estava na origem de metade dos casos de amputação e esmagamentos de 
mãos e braços de trabalhadores do setor. (...). Os dados deram visibilidade 
ao problema que era sentido empiricamente pelos diretores do sindicato. 
(...). Entre outras obrigações as empresas acataram a instalação de barreiras 
de proteção nas áreas perigosas das máquinas. Foram incluídas cláusulas 
avançadas como o direito de acesso do sindicato para fazer a checagem 
do acordo, a formação dos cipeiros com acompanhamento do sindicato, 
direito à garantia de emprego até a aposentadoria para trabalhadores 
acidentados em máquinas desprotegidas, monitoramento da convenção por 
uma comissão permanente de negociação etc. Essa negociação foi objeto 
do meu mestrado, concluído em 1998. O grupo dos técnicos do sindicato e 
de outras instituições incluindo os fabricantes de máquinas, que participou 
da convenção das injetoras, propôs e conseguiu também a elaboração e a 
publicação da Norma Técnica de Proteção em Máquinas Injetoras, uma das 
primeiras da série de normas brasileiras que tratam de segurança em máquinas 
da ABNT [Associação Brasileira de Normas Técnicas]. Este movimento se 
desdobrou para a elaboração de normas em outros equipamentos perigosos e 
foi importante no questionamento e na necessidade de revisão e elaboração 
da nova redação da NR 12 (proteção de máquinas e equipamentos), que vem 
sendo bombardeado pelos segmentos mais retrógrados do empresariado 
e do congresso (...). Entre os avanços mais significativos foi vivenciar 
a construção do CEREST onde fui engenheiro e depois coordenador. 
Construímos uma equipe pequena, mas muito coesa tanto na unidade como 
fora dela. (...). Meu ingresso aconteceu no ano em que a vigilância sanitária 
havia sido municipalizada e o PST era um braço da vigilância, já como 
autoridade sanitária e com poder e autonomia para intervir nos processos de 
trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores de Papel e Papelão apresentou, logo 
no primeiro ano, uma demanda junto ao Conselho Municipal de Prevenção 
(CIST) para a fiscalização das 5 empresas do setor, tendo em vista a 
ocorrência de acidentes em máquinas e situações perigosas. Montamos a 
cooperação envolvendo Sindicato, PST e o auditor do trabalho. Fizemos 
um pente fino nas empresas com acompanhamento sindical, reunião com 
trabalhadores, e negociação com as empresas para atendimento aos itens da 
fiscalização. A experiência foi considerada estratégica (...). Este modelo de 
atuação coletiva, interinstitucional e setorial foi denominado posteriormente 
de operação tarrafa. (...). Em paralelo avançamos no uso das informações 
epidemiológicas extraídas inicialmente das CATs. Conseguimos mapear as 
prioridades no território. (...) A experiência de montagem e estruturação do 
PST foi objeto de meu doutorado (2002) onde vislumbramos a importância 
de ultrapassar as CATs, pois nosso acesso a elas era lento e só cobria os 
casos do mercado formal. No doutorado foi possível montar e testar um 
piloto de notificação dos acidentes via unidades de urgência e emergência. A 
necessidade da informação foi agravada no início de 2000. quando as CATs 
em papel migraram para o sistema informatizado. As CATs estacionaram 
na DATAPREV [Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 
Social] e o setor saúde, os sindicatos e os trabalhadores perderam o direito 
de acesso à CAT, garantido na Lei 8213/91. O PST investe para transformar 
o piloto desenhado no doutorado, em uma atividade permanente, um 
Sistema de Vigilância em Acidentes (SIVAT).

Construímos, posteriormente, junto à UNESP de Botucatu 
[Universidade Estadual Paulista], com apoio da FAPESP [Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo], um sistema de 

notificação próprio do SUS associado ao processo de intervenção 
com base em prioridades denominado SIVAT Piracicaba. Consiste na 
captação dos casos de Acidente de Trabalho nas unidades de urgência 
e emergência por meio do RAAT [Relatório de Atendimento ao 
Acidentado do Trabalho (trazido da experiência vivenciada nos PST 
Zona Norte e Freguesia do Ó/SP)], seleção de casos graves, fatais, 
adolescentes e empresas/setores prioritários para a intervenção (...). A 
intervenção sobre as empresas prioritárias nos alertou para os limites 
da atuação baseada nas NRs e para a necessidade de construção de 
um protagonismo dentro das empresas. (...) A organização do trabalho 
e os determinantes dos riscos continuavam intocados e os acidentes 
continuavam. Investimos na ergonomia da atividade para entender 
o que estava por trás desses índices. A aliança com a academia foi 
estratégica. Esses determinantes não estão nas normas que enxergam 
aspectos físicos visíveis, considerados como a ponta do iceberg. (...)

A intervenção do CEREST sempre prezou por criar espaços 
de pesquisa, formação, debate e promoção da saúde do trabalhador. A 
ergonomia da atividade foi um ponto de virada na atividade do CEREST 
e nos mostrou o caminho. (...). É preciso compreender o trabalho por 
dentro. (...). Conversando, ouvindo os trabalhadores, observando o 
trabalho, chegamos a bons diagnósticos organizacionais, que resultavam 
em recomendações. Mas as recomendações iam parar nas gavetas. (...). 
Por outro lado, o agente externo e o movimento sindical não dispõem 
de poder suficiente para induzir uma transformação nos processos 
de trabalho perigosos. Como envolver os atores internos de modo a 
transformar sua visão de trabalho e de risco? Em 2009 entro na Faculdade 
de Saúde Pública (USP) como professor (...). Trouxe para a unidade 
um projeto de continuar a fazer o que já fazia fora da USP. Formação, 
extensão e pesquisa na área de vigilância e prevenção. Em 2010 concluí 
o projeto de pesquisa com base no estudo em profundidade utilizando 
a ergonomia da atividade como base teórica e conceitual. Uma das 
conclusões do projeto foi que precisamos avançar na intervenção. (...) 
Chegamos no Laboratório de Mudanças (LM) - uma ferramenta potente 
de co-análise das origens históricas e atuais das contradições que estão 
por trás dos acidentes e outras anomalias. Uma visão participativa e, mais 
importante, uma ferramenta pedagógica para o aprendizado sistêmico e 
coletivo. O LM tem sido atualmente nossa maior inspiração e motivação 
para conduzir intervenções formativas no contexto do projeto temático 
denominado Acidente de Trabalho, da análise sociotécnica à construção 
social de mudanças (FAPESP nº 2012/04721-1). (...)

A metodologia não faz mágica, mas tem ajudado aos atores 
interessados, com ajuda do intervencionista, a enxergar as causas 
profundas dos distúrbios e a propiciar um ambiente democrático de 
enfrentamento destas contradições em busca de soluções que tragam 
um ambiente de trabalho saudável e sustentável. O desafio da prevenção 
nos convoca então a um pensamento crítico e sistêmico que por um lado 
consiga entender a complexidade do objeto da prevenção e, por outro, 
amplie, envolva, articule e aprenda junto com esta comunidade ampliada 
a como transformar e desenvolver a prevenção. Mesmo em meio a tanta 
adversidade acho que um coletivo, quando implicado no objeto, consegue 
construir caminhos por entre as fissuras e contradições do sistema. Cada 
passo nessa direção é uma pequena e silenciosa revolução... 
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Artigo

Desigualdade e invisibilidade de trabalhadores com deficiência

Os trabalhadores com deficiência representam menos de 1% dos 
trabalhadores formais no Brasil, de acordo com a RAIS MTB 2016, ficando 
invisíveis.

As pessoas com deficiência estão presentes em todas as atividades e 
levam seus talentos para empresas que valorizam 
a diversidade em seu quadro de funcionários, 
atuando, deste modo, com base em princípios 
de responsabilidade social. Quase todos os 
trabalhos podem ser realizados por uma pessoa 
com deficiência. 

Com o ambiente acessível e os apoios 
necessários, a maioria dessas pessoas pode ser 
produtiva. Possibilitar a inclusão plena de todos, 
sem discriminação, é dever da sociedade que 
deseja melhorar as condições de vida de seus 
cidadãos. Há um esforço internacional no qual 
o Brasil faz parte como signatário da Convenção 
sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 
da ONU, para que o direito ao trabalho destas 
pessoas seja garantido e respeitado. O trabalho 
é um direito fundamental de cidadania, uma 
forma de autorrealização e de reconhecimento social, onde a inclusão no mercado 
de trabalho contribuí para que os mitos e preconceitos sejam derrubados. A 
deficiência faz parte da condição humana estando presente em 15% da população 
mundial. O Censo do IBGE 2010 apontou que 23,9% da população ou quase 46 
milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência que afeta a sua capacidade 
auditiva, visual, intelectual ou de mobilidade. 

Esses dados reforçam que a inclusão das pessoas com deficiência está 
longe de ser uma questão de minoria, porque estamos tratando de um enorme 
contingente de pessoas que podem e devem contribuir ativamente para o 
desenvolvimento, produção e consumo no país.

O Censo do IBGE 2010 já citado indicava a presença de 18,7 milhões de 
pessoas com deficiência ocupadas na faixa de idade entre 15 a 64 anos, mas em seu 
melhor registro, no ano de 2016, o Ministério do Trabalho indicava menos de 419 
mil trabalhadores com deficiência no trabalho formal brasileiro. Outro detalhe: o 
mesmo Censo demonstrou a existência de 9,3 milhões de pessoas com deficiência 
severa ou intelectual com idade entre 15 a 64 anos, número suficiente para ocupar 
9 vezes a lei de cotas brasileira, mas as empresas públicas e privadas insistem em 
ignorar este contingente de potenciais trabalhadores, como se não existissem. E 
pasmem, tem até juízes trabalhistas e desembargadores que acreditam nesta estória 
fiada. Observando pelo lado da escolaridade, o Censo do IBGE 2010 indicou a 
presença de 10,2 milhões de pessoas com deficiência que concluíram o Ensino 
Médio (7,4 milhões) ou Superior (2,8 milhões). Este número de pessoas é 36 vezes 
maior que os 274.222 trabalhadores com deficiência no trabalho formal com a 
mesma escolaridade (ensino médio ou superior completo).

A duras penas a luta da pessoa com deficiência para a conquista do direito 
à cidadania e o entendimento da deficiência como uma diversidade ou diferença 
vêm ganhando espaço. Em todos os períodos históricos enfrentamos uma questão 
moral e política que avançou da total exclusão social até o debate atual de como 
melhor incluir e apoiar as pessoas com deficiência. Temos, ainda, muitos mitos e 

informações equivocadas. 
Aumentar a conscientização da 

sociedade e o entendimento sobre as deficiências, 
é um caminho importante para combater a maior 
barreira: a barreira atitudinal. 

Agenda afirmativa
A cada ano aumenta a mobilização 

social pela garantia dos direitos da pessoa com 
deficiência, tendo como ponto central o direito 
à acessibilidade. 

É comum ver no noticiário televisivo 
manifestações em torno de 21 de setembro – Dia 
Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, 
onde os próprios protagonistas denunciam falta 
de acessibilidade nos transportes públicos, 
calçadas intransitáveis por cadeirantes e déficits 

de serviços ao segmento. 
O tema volta para a telinha em 03 de dezembro quando se comemora 

o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, onde o cenário de setembro é 
ampliado para outros locais e países.

No mês de julho três fatos serão importantes para ampliação da inclusão:
1 - A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI, fará 

3 anos. Sancionada em 6 de julho de 2015 traz uma série de mudanças positivas 
para a vida das pessoas com deficiência em nosso país, sendo importante e 
necessário que nos empenhemos para que sua regulamentação seja feita o mais 
rápido possível.

2 - A Lei de Cotas (Art. 93 da Lei 8213, de 24 de julho de 1991) chega 
aos 27 anos, sendo considerada a principal ação afirmativa para o ingresso e 
permanência de trabalhadores com deficiência nas empresas brasileiras. No estado 
de São Paulo será celebrada no Parque do Ibirapuera (Município de São Paulo) com 
a participação da sociedade civil, organizada desta vez pela Câmara Paulista para 
a Inclusão da Pessoa com Deficiência, que prepara uma carta aberta denunciando 
o baixo número de contratações de pessoas com deficiência no trabalho formal 
caminhos para superação do preconceito cultural.  

3 - No Rio de Janeiro o Comitê Fiocruz pela “Acessibilidade e Inclusão 
da Pessoa com Deficiência” finca na agenda de 20 de julho o lançamento do livro 
“Uma Ponte ao Mundo” propondo também o debate “O Desafio da inclusão e da 
acessibilidade da pessoa com deficiência no trabalho”, reunindo interessados nesta 
questão, que é vital para o caminho do Trabalho Decente. 

Carlos Aparício Clemente

Fontes:
Carvalho Ramos ... [et al.], Ministério público, sociedade e a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, Brasília, ESMPU, 2018
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico de 2010
RAIS – Relação Anual de Informação Social – Ministério do Trabalho, Brasília, 2016
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trAbAlhAdores Anônimos

Um fundo musical na ponte 
ao mundo do trabalho

Pessoas com deficiência são também trabalhadores anônimos. O texto a seguir foi extraído do 
Capítulo VI - De perto, ninguém é...inteiro. Quando a arte revela potência do e no corpo (d)eficiente, 

de autoria de Angelita Pereira de Lima e Dóris de Fátima Reis Mendes, do livro 
“Uma Ponte ao Mundo – Cartografias existenciais da Pessoa com Deficiência e o Trabalho” 

...Sobre isso analisamos o caso de um adolescente que perdeu parte do braço direito em um acidente com pólvora. Pelo seu depoimento, M.P. diz 
quando perguntado sobre quem ele é: 

... tenho 24 anos e sou músico, apesar da minha deficiência que adquiri aos 16 anos não desisti de meu sonho que é viver de música, batalho há 
tempos para ser reconhecido não pela minha deficiência, e sim pelo que sou capaz de fazer, e jamais irei desistir! 

As palavras grifadas têm grande força em sua resposta. Ele afirma que “apesar” da deficiência, não quer ser reconhecido por sua “deficiência”. Essas 
são impressões que temos de um mundo político e social que lamenta a deficiência e que necessita se autoafirmar, apesar dela. Sobre sua deficiência 

M.P. afirma que: 
Bem... minha deficiência me mostrou que somos ilimitados, podemos tudo o que queremos, pois, a barreira não está no físico e sim na mente, claro 
que perante os olhos da sociedade sou “deficiente”, desses que pensam assim tenho pena por não reconhecerem que não estou morto nem impedido 

de ser mais, pois eu sei que posso ser e fazer o que quiser, minha deficiência me mostrou o quanto somos frágeis, mas também mostrou o quanto 
podemos ser fortes nas adversidades da vida. 

E foi neste sentido que as vivências artístico/culturais e a sua relação direta com a arte contribuíram para que este sujeito se sinta melhor, a arte 
auxiliou para que ele se recoloque em seu lugar no mundo, como alguém capaz, útil e feliz.

Sobre qual a maior dificuldade ele sentiu em relação a sua posição no mundo, M.P. respondeu que:
Minha maior dificuldade foi ser visto como “incapaz” de certas coisas, existem pessoas que a encaram como uma doença, como algo que contagia, 

ninguém gosta de ser alvo de “comoção” por esse lado, olham e dizem “coitado”, alguns nem precisam dizer pois o olhar e a forma de agir ao me ver 
já diz tudo. Acho isso uma enorme falta de respeito e de conhecimento dos fatos, é chato ser o coitadinho de quem me olha de lado e me discrimina 

por não ser perfeito, pois a sociedade em si é mais deficiente do que eu, também não curto quanto recebo ajuda sem eu pedi-la ao cortar um tomate ou 
fazer algo do tipo, ajuda sempre é bem vinda mas no meu caso gosto de ser independente, e de receber ajuda quando peço, não sou arrogante mas às 
vezes a ajuda pode impedir meu processo de adaptação, pois todo dia tenho que me adaptar a algo, todo dia surge uma novidade diferente que requer 

minha adaptação senão fico pra trás ou dependente de ajuda.

Mar de Redes
Sonia Maria Cezar 
Góes
(Portugal Pequeno/
Niterói -
Colônia de Pesca - 
Agosto 2011)
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Edith Seligmann Silva

Edith Seligmann é uma dama inspiradora da saúde do trabalhador. Formada 
há quase 60 anos em medicina pela Universidade Federal do Pará (1959), com 
sua extensa e rica trajetória, Edith estimula o povo da saúde do trabalhador a 
perseverar na luta e acreditar sempre. Especialista em Saúde Pública e doutora em 
Medicina Preventiva pela USP [Universidade de São Paulo], continua produzindo 
uma vasta e visitada obra, especialmente no campo da saúde mental. Para atender 
a esta entrevista, Edith fez um lindo relato de percursos que se entrelaçam

entrevistA

S
et

em
b

ro
/2

0
18

Penso que meu caminho para o campo da saúde mental dos 
trabalhadores tenha se dado a partir das experiências que tive, sucessivamente, 
ao longo de diferentes etapas da minha trajetória profissional, na prática 
clínica e como professora. As duas atividades (...) sempre confluíram para 
me estimular à pesquisa. E, ao mesmo tempo, à busca de entendimento da 
complexidade humana, dos processos entre vitalidade e doenças e de tudo 
o que influenciava essa dinâmica. Assim, tive que incluir as ciências sociais 
em minhas leituras, assim como a psicanálise.  

O percurso nas práticas clínicas foi extenso, pois concluí o estudo 
de medicina em 1959 e realizei atendimentos clínicos - com algumas 
interrupções - até 2010 (...). A atividade docente se prolonga até hoje. 
Estudei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, e 
desde o 3º ano frequentei diariamente uma enfermaria de Clínica Médica 
da Santa Casa (...) onde trabalhadores pobres e sem carteira de trabalho 
eram internados como “indigentes”. Grande parte desses homens eram 
trabalhadores que procediam do interior da Amazônia e que mais tarde 
inspiraram a pesquisa que se tornou minha tese de doutoramento1. 

A atividade clínica teve início, assim, na Clínica Médica, onde 
mais tarde prestei concurso e lecionei durante dez anos. (...) após uma 
permanência de dois anos no Instituto de Psiquiatria (USP/Hospital das 
Clínicas de São Paulo), o caminho clínico chegou à psiquiatria. (...)

Aprendi muito sobre a relação entre trabalho e saúde mental 
com os pacientes que acompanhei em diferentes instituições e em meu 
consultório particular, assim como aprendi com as pessoas entrevistadas 
em várias pesquisas. (...)

Reconheço, ainda, que ao longo da vida de professora, também 
aprendi com meus alunos (...). A seguir, detalho um pouco algumas 
dessas aproximações que me levaram, a partir de 1979, à concentração 
e aprofundamento no campo da saúde mental relacionada ao trabalho. 

O primeiro emprego que tive em São Paulo, em dezembro de 
1969, foi num hospital psiquiátrico conveniado à Previdência Social. Ali 
encontrei muitos operários que haviam migrado do nordeste e carregavam 
históricos de separações, choque cultural, rejeição social e duras 

experiências na inserção laboral em São Paulo. Os relatos mostravam que 
as asperezas, decepções e (...) a coerção e as humilhações vivenciadas no 
trabalho haviam sido psicopatogênicas. 

(...) Fui psiquiatra no Centro Comunitário de Saúde Mental de 
Cidade Dutra, de 1973 a 1976. (...) Com apoio do CNPq, desenvolvi 
ali uma pesquisa sobre a utilização desse serviço, o que proporcionou, 
além de estudo da morbidade, uma análise sociodemográfica da demanda 
onde alguns aspectos referentes aos trabalhadores, trabalhadoras e 
desempregados chamaram minha atenção para a necessidade de estudos 
mais detalhados sobre as relações entre saúde mental, trabalho e 
desemprego. Pelo fato de ter trabalhado muitos anos concomitantemente 
no setor público e no consultório particular, tive acesso a pessoas de  
classes sociais e situações de trabalho bastante diversas e oportunidade de 
conhecer experiências humanas em atividades de vários tipos. (...) 

Trabalhar no serviço de psiquiatria do Hospital do Servidor 
Público Estadual (HSPE) em São Paulo, durante o regime militar, 
(...) permitiu-me conhecer as ansiedades e vivências persecutórias de 
funcionários públicos submetidos a regimes disciplinares percebidos 
como  ameaçadores. Neste mesmo serviço conheci uma forma de 
sofrimento mental nova para mim, trazida por um grande número de 
professoras da rede estadual. Chegavam à consulta manifestando forte 
ansiedade, diziam não suportar mais o contato com os alunos e solicitavam 
desesperadamente um afastamento das salas de aula (...).

Manifestavam forte sentimento de culpa por terem tais impulsos. 
Nesse tempo nada ainda havia sido descrito sobre o burnout ou 
esgotamento profissional, que consta atualmente da Lista de Transtornos 
Psíquicos relacionados ao Trabalho publicada pelo Ministério da Saúde2. 

O itinerário acadêmico (...) prosseguiu no Departamento de 
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP (1971- 1996), 
onde, após ter introduzido conteúdos sobre a temática nas aulas que eu 
ministrava na graduação, pude criar e desenvolver a disciplina Saúde 
Mental e Trabalho na pós-graduação. Prestei concurso na Escola de 
Administração da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV), em 1991, e 
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Edição Comemorativa
3 anos de Fórum Intersindical / 3 anos de luta pela Saúde do Trabalhador
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ali lecionei Ciências Sociais em Saúde e outras matérias até 2006. Essa 
passagem da Faculdade de Medicina para uma escola de Administração 
ocorreu depois de perceber que apenas com o apoio dos administradores 
seria possível realizar prevenção do adoecimento relacionado ao trabalho.

Médicos e outros profissionais de saúde estariam apenas 
“enxugando gelo” - caso os executivos não conhecessem o potencial 
adoecedor de certas práticas administrativas. 

(...) Porém, ao me tornar professora no Curso de Administração 
que formava gestores para hospitais e serviços de saúde, percebi a 
dificuldade de concretizar essa ideia. Grande parte dos alunos estava 
centralmente interessada na perspectiva empresarial do setor - a “saúde 
como negócio” - aumentar lucros com redução de custos. Nos anos 
90 o Brasil vivia a escalada da reestruturação produtiva e o crescente 
envolvimento gerencial pelos princípios da doutrina neoliberal. 

(...) A partir de 2015 comecei a lecionar no Instituto Sedes 
Sapientiae, em São Paulo, num curso livre de pós-graduação com duração 
de um ano, destinado a um público multiprofissional: Saúde Mental 
Relacionada ao Trabalho (SMRT). 

Na mesma instituição, desde 2016 estamos desenvolvendo 
estudos e reuniões periódicas no grupo de trabalho Saúde, trabalho e 
direitos humanos. (...). Na primeira pesquisa, durante três anos, fizemos 
entrevistas domiciliares de operários industriais e de seus familiares, que 
trouxeram contribuições importantes para a compreensão da interface 
trabalho/família. (...) Posteriormente, nas pesquisas sobre trabalhadores 
em transportes (...). No DIESAT [Departamento Intersindical de Estudos 
e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho], no começo dos anos 

80, participamos de debates com sindicalistas sobre o tema Saúde Mental 
e Trabalho, além de atuar em duas pesquisas demandadas por sindicatos, 
que implementamos conjuntamente (...). A primeira dessas pesquisas 
estudou trabalhadores da área operacional do Metrô de São Paulo, e a 
segunda mirou os do setor bancário²,³. (...)

Realizei, ainda, uma pesquisa clínica sobre estresse pós-
traumático em condutores e cobradores de ônibus urbanos, nos anos 
2007-2010. Mais recentemente, atendendo demanda de associações dos 
próprios servidores, estudamos como o trabalho no Tribunal de Justiça 
repercute em sua saúde mental (...). 

No Brasil temos um panorama amplíssimo e desafiante para a 
pesquisa e para as ações em Saúde do Trabalhador. Entre os problemas que 
merecem exame urgente (...), assinalo: o presenteísmo; o embotamento 
afetivo que dilacera os laços afetivos e a sociabilidade; além de mais 
estudos sobre precarização social e do trabalho em sua articulação aos 
danos que precarizam a saúde (mental e geral) e a própria vida. (...) 
Valerá lembrar, ainda, que as pesquisas da área exigem, frequentemente, 
parcerias interdisciplinares. 

As transformações profundas que no atual momento histórico 
atravessam o trabalho e a vida dos trabalhadores exigem pesquisas que 
propiciem avanços na preservação e promoção da saúde dos que trabalham 
no setor público e no privado. (...) é indispensável que os resultados desses 
estudos sejam divulgados, conhecidos pela população trabalhadora e 
reconhecidos pelos tomadores de decisão. Mas a transformação positiva só 
será possível no contexto de uma mudança que (...) envolva positivamente 
o núcleo ético das políticas públicas e empresariais. 

perfil sindicAl

A companheira Edna, sindicalista, militante histórica e 
assídua frequentadora do Fórum Intersindical registrou sua homenagem, 
por ocasião da comemoração dos 3 anos, no texto a seguir:

Sonhei que estava sonhando...
Que a luta dos trabalhadores seria por novas conquistas e não porque 
perdeu o que conquistou a duras penas e ao longo de muitas décadas.

Achava que o contingente do pessoal que faz a vigilância em 
saúde do trabalhador tinha que ser de um batalhão, em proporção ao 
número de empresas a serem fiscalizadas. 

Não imaginava que o pior estava por vir. Querem acabar 
com os poucos fiscais que existem e retirar a saúde do trabalhador do 
código sanitário, PL 45, deixando os trabalhadores à própria sorte e os 
empresários aumentando seus lucros de forma selvagem, pois o que tinha 
de amparo para o trabalhador já foi tirado pela Reforma Trabalhista.

É duro assistir a guerra de trabalhador contra trabalhador, a 
guerra dos “com coletes” e dos “sem coletes”. Os trabalhadores com 

coletes fazendo papel de 
capatazes, trocando farpas, 
até com ameaças de morte, 
fazendo a defesa da retirada 
dos trabalhadores do Código 
Sanitário.

Hoje, como dizia o músico e 
poeta Tim Maia “vale tudo”. Gestante pode 
trabalhar em área insalubre, a jornada pode ser estabelecida por acordo 
individual entre o trabalhador e a empresa, entre outros abusos que só 
servem para enfraquecer os sindicatos e prejudicar os trabalhadores.

Como tudo está retrocedendo, vejo meus sonhos caírem por terra. 
Além das mazelas da categoria, as lesões por esforços repetitivos 

(LER), perdas auditivas e depressão, calo nas cordas vocais, caso dos 
operadores de telemarketing, os trabalhadores da rede de telecomunicações 
são contaminados por chumbo, distribuem e recebem material para suas 
tarefas em via pública embaixo de sol de chuva, sofrendo risco de assalto 
e de depressão. Que o bem ganhe essa batalha. 

Edna Maria do Sacramento
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Artigo

Sombras e luzes da saúde dos trabalhadores no Brasil
Mauricio Torres-Tovar

Tive, recentemente, a sorte de passar uma temporada no Brasil 
para conhecer como se empreende a saúde dos trabalhadores e os processos 
coletivos que defendem o direito e a saúde no trabalho. Uma primeira 
e contundente impressão é a existência de um campo de conhecimento 
próprio da saúde dos trabalhadores, com enorme produção relacionada 
às múltiplas arestas que envolvem o vínculo entre as condições de 
emprego e trabalho com a saúde e a natureza. Cursos de pós-graduação, 
pesquisas, livros, artigos acadêmicos, cartilhas, 
cartazes, documentários, poesias, músicas, 
debates parlamentares, boletins, entre outras 
produções, refletem a enorme e rica produção 
na temática da saúde dos trabalhadores. 
Por outro lado, a existência de numerosas 
instâncias institucionais de diversos tipos, muito relevantes neste campo. 
(...) Com este leque de coisas que encontrei (e que tem um vínculo muito 
estreito com o valioso processo desenvolvido pelo movimento operário 
italiano), posso dizer que a configuração deste denominado campo de 
conhecimento da saúde dos trabalhadores é algo muito próprio do Brasil, 
que não tem comparação com outros países da América Latina, e que 
coloca no cenário público, institucional, acadêmico, laboral e sanitário a 
saúde dos trabalhadores como um tema relevante.  

Transformações no mundo do trabalho e impactos na saúde dos 
trabalhadores - A situação de fato que encontrei no Brasil é, sem dúvida, 
a instabilidade política em consequência do golpe ocorrido em 2016 
que permitiu a imposição de um conjunto de medidas antidemocráticas 
que reverteram drasticamente às políticas sociais, com impactos muito 
negativos nos setores da saúde, educação e trabalho, entre outras. Em 
relação ao tema do trabalho, encontro hoje no Brasil um importante debate 
sobre a recente reforma trabalhista promulgada pela Lei n. 13.467/2017, 
que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Esta lei trabalhista 
sintoniza a dinâmica de transformações do mundo do trabalho no Brasil 
com as que vêm se dando globalmente, onde o objetivo central é alcançar 
a máxima desapropriação do trabalho das/os trabalhadoras/es através de 
novas formas de emprego, principalmente a 
chamada flexibilização laboral que fragiliza 
ao máximo as proteções legais da relação 
capital-trabalho. Soma-se a intensificação 
do trabalho com inovações tecnológicas e 
novas formas de gestão do trabalho, onde trabalhadoras/es trabalham 
mais tempo com maiores ritmos, ou seja, uma recomposição da chamada 
taylorização ou forma científica do trabalho, que busca não desperdiçar 
nem um movimento, nem um segundo do trabalhador, em função da 
produtividade empresarial. (...)

Tudo isso leva a uma precarização das condições de trabalho, que 
se agrava com a insalubridade e insegurança dos que se veem obrigados 
a trabalhar, ocasionado pelo afrouxamento da vigilância como produto da 
desregulação das relações de trabalho. (...) Estas mudanças do mundo do 
trabalho vêm afetando de maneira muito negativa a vida e a saúde das e dos 

trabalhadoras/es, aumentando as doenças, acidentes e mortes no trabalho, 
fruto da exposição a maiores condições insalubres e perigosas. Em relação 
às doenças, há um aumento vertiginoso das patologias osteomusculares e 
mentais, desconhecendo-se os impactos pelo uso ampliado de substâncias 
químicas e pela exposição a campos eletromagnéticos provenientes 
das novas tecnologias. Surgem novos fenômenos como o chamado 
presenteísmo, contrário ao absenteísmo, onde os trabalhadores ocultam 

seus males que, para evitar a demissão e a 
licença médica, continuam trabalhando apesar 
de suas doenças, ou seja, o trabalho acima da 
saúde e da vida. Vive-se para trabalhar, não se 
trabalha para viver. 

Articulação academia-trabalhadores 
- Outro aspecto que conheci e que me impressionou muito é a grande 
articulação entre processos acadêmicos e sociais que permitem o 
desenvolvimento de ações coletivas onde se envolvem, de maneira 
muito horizontal, pesquisadores acadêmicos com trabalhadoras/es (...). 
Vinculando as necessidades de saúde dos trabalhadores com as demandas 
específicas dos sindicatos emergem processos de luta pela saúde. (...) O 
exemplo a mim mais próximo é o da ABREA [Associação Brasileira de 
Expostos ao Amianto], na luta pela saúde dos trabalhadores e familiares 
enfermos pela exposição ao amianto, e pelo banimento do seu uso no 
Brasil. Foi um processo coletivo empreendido desde 1995, que tem origem 
na aproximação do CESTEH/ENSP com trabalhadores enfermos pela 
exposição ao amianto. (...) Este belo exemplo demonstra que é possível 
um trabalho articulado entre academia e movimentos e que a pesquisa 
e o ensino podem servir às necessidades da população. E, também, que 
organizar-se e lutar vale, sim, a pena, e que deixa, sim, saldos positivos. 

Sombras que se clareiam com as luzes - (...) Hoje, a grande 
sombra ameaçadora da ditadura moderna, mais de caráter legal e judicial 
do que militar, quer arrasar tudo aquilo que na época da conquista e 
colonização não conseguiu arrasar. Busca legitimar uma escravidão 
moderna que convence que o importante é trabalhar, não em que, nem 

como, nem para que. Convence que se 
deve aceitar qualquer tipo de trabalho para 
sobreviver. Mas, existem as luzes, as belas 
luzes, produzidas pelas pessoas que não se 
deixam enganar por falsas verdades, pessoas 

que constroem solidariedade entre elas, pessoas que estão convencidas 
de que vale a pena juntar-se, organizar-se, lutar, porque deve-se defender 
a saúde, porque deve-se defender a vida, porque deve-se defender o  
trabalho como aspecto essencial do humano. Mas não qualquer trabalho 
e sim o trabalho que valorize e conserve a vida, um trabalho que não 
adoeça e que não produza acidente, invalidez e morte de quem produz. 
Estas luzes brasileiras devem contribuir para iluminar, mostrando que 
vale a pena, sim, investigar, educar, agir, lutar, produzir conhecimento, 
para que haja uma saúde melhor para  trabalhadores e trabalhadoras de 
nossa região e do mundo. 

Cursos de pós-graduação, pesquisas, livros, artigos 
acadêmicos, cartilhas, cartazes, documentários, 
poesias, músicas, debates parlamentares, boletins, 
entre outras produções, refletem a enorme e rica 
produção na temática da saúde dos trabalhadores

Estas mudanças do mundo do trabalho vêm afetando 
de maneira muito negativa a vida e a saúde das e dos 
trabalhadoras/es, aumentando as doenças, acidentes e 
mortes no trabalho
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trAbAlhAdores Anônimos

Mineirinho (Leandro Emílio da Silva)
Vai graxa aí?

Leandro nasceu em 1972, em Três Rios, no estado do Rio de 
Janeiro. Ele alega que seu apelido de Mineirinho é porque as pessoas 
acham que Três Rios fica no estado de Minas Gerais (coisas da geografia). 
Órfão desde os 11 anos, virou engraxate pela mão de um amigo de 
infância. Foi pai pela primeira vez aos 15 anos. 

Hoje tem 7 filhos. Ainda bem jovem, com muita dificuldade 
para sobreviver se meteu num assalto na joalheria H. Stern em Ipanema 
e levou um tiro na testa. 

O furo na testa que o marca até hoje, disparado por uma pistola 
380, foi a senha para seu novo apelido 380. Primeira e única experiência foi 
condenado a 12 anos de prisão, após ficar algum tempo escondido e foragido. 
O tratamento de seu ferimento foi feito na Favela do Jacarezinho por um 
médico do esquema. Foi solto após 6 anos, mas levou da prisão a marca da 
tuberculose que o persegue até hoje, inclusive com “água na pleura”. Além 
da tuberculose trata seu diabetes na Saúde da Família, que frequenta com 

regularidade e onde pega seus medicamentos. Há muitos anos é morador de 
rua, mas se orgulha da profissão de engraxate que, aliás, exerce com muita 
galhardia e alta qualidade. Já frequentou vários abrigos, mas considera melhor 
morar na rua com sua esposa. Sempre alguém ajuda a combater o frio e a 
fome. Os banhos são tomados nos banheiros das portarias dos prédios. 

Os porteiros já os conhecem. O único problema é acordar de 
madrugada para sair e pegar as tralhas que ficam guardadas em alguns 
prédios. Aos 46 anos, não se envergonha de sua condição de morador de 
rua e, ao contrário, orgulha-se de sua profissão de engraxate. Seu sorriso, 
educação e otimismo contrastam com um mundo que está ao alcance de 
nossos olhos, mas compõe um universo paralelo, invisível ao olharmos, 
estigmatizado ao vermos, desumanizado ao refletirmos. 

O Mineirinho 380 ao engraxar seus sapatos os deixarão perplexos 
com o brilho dos seus pés calçados e com o brilho que ele sustenta no 
olhar enquanto engraxa.

380 tatuado na época 
do cárcere

Cidade nua - 
Adalgisa Ferreira 

da Silva
(Havana/Cuba - 

Fevereiro 2018
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Beto Novaes

José Roberto Novaes há muitos anos enriquece o debate da saúde do trabalhador com 
imagens que inspiram os veteranos e os jovens na defesa da saúde e da dignidade no 
trabalho. Graduado pela Escola de Agronomia de Piracicaba, é mestre em Engenharia 
de Produção pela COPPE [Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Engenharia], da UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro] e doutor 
em Economia pela UNICAMP [Universidade Estadual de Campinas]. Hoje coordena, 
no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, o projeto “Educação através das imagens”, 
cujo objetivo é apoiar as lutas dos movimentos sociais. 
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Iniciei minha carreira profissional como engenheiro agrônomo, formado 
na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP, em Piracicaba/SP, 
no período de 1967 a 1970. Formado em Agronomia, com especialização em 
Economia Rural, fiz concurso público para trabalhar no Ministério do Interior, 
na Comissão do Vale do São Francisco, hoje CODEVASF. Minha atividade, 
enquanto Economista Rural, restringia-se à organização de cooperativas 
voltadas para a comercialização de produtos agrícolas produzidos em projetos de 
irrigação localizados nas margens do Rio São Francisco, em Juazeiro e Petrolina. 
Acompanhei, durante dois anos, a implantação destes projetos. Grandes 
investimentos públicos foram ali realizados para viabilizar a utilização das águas 
do rio para irrigação. Estes investimentos atraíram grandes grupos econômicos 
e, assim, a região foi transformada num polo exportador de frutas e legumes 
para outras regiões do país e para o exterior. Os indicadores econômicos do Polo 
Petrolina/PE - Juazeiro/BA dispararam. Naquela época (início da década de 
‘70) dizia-se, alto e bom som, que o progresso chegara na região. As empresas 
chegaram e ocuparam as margens dos rios e as ilhas, expulsando a população 
local para a caatinga, agravando os problemas de sobrevivência da população 
local devido à impossibilidade de acesso à água. No meu trabalho cotidiano 
fui percebendo que não era esse tipo de desenvolvimento que me motivava. 
Aprendi muito com a reflexão que fazia com os pequenos agricultores e com a 
população marginalizada por este modelo de desenvolvimento. Neste processo 
fui percebendo que tal modelo era gerador de exclusão, de desigualdades sociais 
e predatório ambientalmente. Foi nesta experiência que tive a oportunidade de 
conviver com uma população faminta e doente.

Sua experiência como técnico na organização de cooperativas de 
produtores propiciou um encontro com a realidade que lhe trouxe elementos 
importantes para mais adiante ingressar na academia. (...) toda a sua trajetória 
acadêmica, na agronomia, na engenharia de produção e na economia, seu vínculo 
foi muito estreito com os movimentos sociais.

Em 1973, pedi demissão e fui para o Chile fazer uma pós-graduação. O 
processo foi abortado pelo golpe militar naquele 
país. Voltando ao Brasil, em 1975, fui fazer o 
mestrado na COPPE/UFRJ, procurando refletir 
academicamente aquela vivência do primeiro 
emprego. Foram 3 anos de curso e pesquisa com 
os dados do trabalho empírico.

A base empírica para a dissertação 
que ele trazia consigo tratava do deslocamento 
populacional, o problema de aquisição de terras 
nas margens dos rios, o agravamento da seca no 

Sertão, entre outros. Essa problemática que ele havia conhecido a partir de 
uma inserção prática no mundo concreto real, agora trazia para a academia.

Logo após a defesa da dissertação, em 1977, fui contratado 
pela Universidade Federal da Paraíba para trabalhar como professor no 
Departamento de Economia, Campus de Campina Grande.  Trazendo a 
experiência do trabalho nos projetos irrigados do São Francisco procuramos 
integrar o trabalho acadêmico que se realizava na Universidade com as 
demandas dos movimentos sociais. 

(...) Lá, foi sua primeira experiência como professor universitário, 
deixando de exercer a atividade de agrônomo e se tornando coordenador do 
curso de Economia Regional em Campina Grande, Paraíba. Sua intenção 
era ficar três anos, que acabaram se tornando doze. Beto relata ter sido uma 
experiência fantástica, porque eram pessoas que vinham de diferentes partes 
do mundo, todas com uma mesma formação e querendo fazer uma espécie de 
“revolução brasileira” dentro do curso de economia.

Na década de ‘70 a Paraíba vivia uma época de grandes mudanças na 
estrutura produtiva do campo. No litoral, com a criação do PROALCOOL, em 
1975, a lavoura de cana se expandiu sobre os roçados dos pequenos produtores. 
Houve resistência, muito confronto. No sertão, os projetos de pecuarização e 
de substituição das variedades de algodão impulsionaram a desestruturação da 
relação de parceria nos grandes latifúndios. A migração do campo para a cidade 
aumentou, as periferias começaram a prosperar nas pequenas cidades sertanejas e 
nas cidades polos da região. As pesquisas acadêmicas mapeavam estes conflitos 
e denunciavam a lógica do modelo excludente. As transformações na estrutura 
produtiva da região eram evidentes, a precarização do trabalho, o desemprego, a 
fome e a miséria se alastravam. Os movimentos sociais, as igrejas e os sindicatos 
reagiam à formação deste bolsão de miséria, levando a Universidade a estreitar 

relações com esta população marginalizada e com 
os movimentos. (...). Temas como precarização 
do trabalho, desemprego, saúde, fome, direitos 
passaram a fazer parte das nossas pesquisas 
acadêmicas. Neste cenário, em 1978/79, foi 
produzido pelo grupo de pesquisa (Francisco José 
da Costa Alves, João Otávio Paes de Barros, Maria 
Rita Assunção) e professores do mestrado em 
Economia da UFPB o filme: O que eu conto do 
Sertão é isso..., que retrata o processo migratório 
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na região em virtude da desestruturação da relação de 
parceria nos latifúndios do sertão paraibano. (...)

(...) Na época da filmagem, Beto conta que 
aprendeu muito trabalhando com as imagens. Para 
o cineasta, trabalhar com imagens favorece a troca 
de saberes e a desconstrução da hierarquização 
dos saberes, a superioridade de um saber sobre 
os demais. O trabalho com a imagem favorece a 
escuta, o aprender a ouvir, a troca de saberes. A 
estrutura dos filmes montada nesse laboratório era também balizada por ideias 
trazidas por movimentos de dentro da igreja católica, oriundos da teologia da 
libertação com os quais ele trabalhava, em que levantavam a questão de que 
era o povo que devia falar. A estrutura narrativa do documentário era a fala, a 
fala que puxava o documentário. E as imagens ilustravam a fala. (...)

No início da década de ‘90 volto para a academia, para o Programa de 
Doutorado em Economia na UNICAMP. 
O tema de minha tese, relacionado ao 
acúmulo de experiência na militância 
política e na práxis das atividades nos 
movimentos sociais, relata a expansão 
das usinas canavieiras no Nordeste, as mudanças nas relações de trabalho e 
as campanhas salariais dos canavieiros. (...) Terminado este novo período 
na academia retomei a militância na Paraíba até minha entrada no Instituto 
de Economia da UFRJ, onde implantei o projeto de extensão: “Educação 
através das imagens”, com o objetivo de utilizar os resultados das pesquisas 
acadêmicas como argumentos para produção de documentários. Este projeto 
consiste (até hoje) em transformar a linguagem acadêmica em linguagem 
visual como forma de integrar nas Universidades atividades de pesquisa, 
ensino e extensão e atender as demandas dos movimentos sociais e dos 
centros de pesquisas em várias áreas do conhecimento. Assim, as imagens 
começaram a dar maior visibilidade aos trabalhos acadêmicos realizados 
pelas Universidades e outros Centros de Pesquisa.

Dessa experiência nasceu a ideia de se fazer uma exposição fotográfica, 
que se efetivou na sua volta ao Rio de Janeiro, agora trabalhando na área da 
Saúde e Economia do Instituto de Economia da UFRJ. Nesta mesma época, Beto 
e o fotógrafo João Roberto Ripper trabalharam a questão do trabalho infantil, 
numa época em que na cidade do Rio de Janeiro as crianças em situação de rua 
repercutiam na mídia nacional e internacional. Beto vinha trabalhando com a 
questão do trabalho infantil no campo, algo que se tornou fortemente presente 
em seu horizonte de trabalho, especialmente nos documentários “Sonhos de 
criança”, “Os meninos na roça” e “Conversas de crianças”. O conjunto desses 

três documentários, produzidos na década de ‘90, 
compõe um acervo de obras-primas sobre o trabalho 
infantil no Brasil profundo, onde impera a injustiça, a 
opressão, a exploração e a ganância do agronegócio.

Em 2010, realizamos um trabalho em 
parceria com a FIOCRUZ, sobre saúde coletiva e 
os trabalhadores no agronegócio, coordenado pelo 
Professor Carlos Minayo, com quatro documentários. 
Nuvens de Veneno retrata as consequências do uso 

intensivo do agrotóxico na lavoura de soja, milho e algodão no estado do Mato 
Grosso. O argumento foi resultado da pesquisa de Wanderlei Pignati, professor 
da Faculdade de Medicina da UFMT. Linha de Corte retrata a intensificação e 
precarização do trabalho no corte da cana, nas usinas no interior de São Paulo. 
Os argumentos foram baseados em pesquisas de um conjunto de pesquisadores 
de várias universidades, coordenadas pelo Professor Rodolfo Vilela da USP 

e do Cerest de Piracicaba. Mulheres das 
Águas teve como argumento a pesquisa 
do Professor Paulo Pena, da Faculdade 
de Medicina da UFBA, junto às mulheres 
marisqueiras nos pesqueiros e manguezais 

de Bahia e Pernambuco. A pesquisa se relaciona a doenças das trabalhadoras 
pela precarização do trabalho e degradação ambiental causada pelas grandes 
empresas que se implantaram naqueles territórios. Agrofloresta é mais registra 
a luta social da ocupação de uma propriedade pelos posseiros que viviam na 
Mata Atlântica, em 2004. Esta propriedade provocou degradação ambiental 
com a criação de búfalos em área de reserva ambiental. A recuperação ambiental 
pelos posseiros se fez através da implantação do sistema agroflorestal. Neste 
contexto a questão da saúde se torna relevante em virtude das mudanças 
nas relações e no ambiente de trabalho e na qualidade dos alimentos (sem 
agrotóxicos) ali produzidos e distribuídos na região

Para ele, são deformações as teses realizadas na academia, em que 
se faz um recorte, abordam-se temas específicos que interessam à academia, 
mas ficam apenas no foco, e não na abrangência e no contexto em que tal 
foco se insere. A ideia do documentário é que não se faça uma demarcação 
conjuntural a ponto de, em outra conjuntura, ele ficar desatualizado. Para Beto 
Novaes, esse formato influencia a produção de pesquisas, minimizando as 
contradições entre o saber acadêmico e o saber não científico, colocando-os no 
mesmo patamar. Não se busca somente encontrar soluções para os problemas, 
mas dar-lhes visibilidade e promover reflexão. Isso permite desmontar o 
discurso da classe dominante, a partir da indignação gerada, provocando as 
pessoas a repensar essas questões.

A experiência na Educação é muito diferente da Engenharia, 
onde se constrói um prédio, tem o produto e depois o abandona. 
Na educação quando o trabalho se inicia, forjam-se laços que 
não se desfazem facilmente. Assim caminhamos... (Beto Novaes)
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A saúde do trabalhador é um voo que não consegue aterrizar, 
mas tem combustível suficiente para continuar em direção à dignidade 
do trabalho. O combustível inesgotável é a militância e o orgulho de 
produzir conhecimentos que não fiquem engavetados nos porões da 
ciência tradicional. Todavia, é preciso buscar novas fontes de combustível 
renovável, para que os tempos, mesmo mudando, não comprometam a 
garantia do voo até a vitória final. Parar de dar voltas e mais voltas em 
volta do umbigo é a primeira manobra do redirecionamento. É hora do 
movimento sindical se repensar, em tempos sombrios de extermínio 
explícito do sindicalismo, da academia se reformular, em tempos de 
produtivismo predatório e liberal-mercantil, e dos serviços de saúde do 
trabalhador, mais que nunca, reciclarem-se antes que acabem, como aliás 
vem sendo (a)tentado contra vários Cerest [Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador]. Como se acoplar, em pleno voo, às novas plataformas 
de combustível renovável (energia solar, eólica, sopros dos deuses), para 
reabastecer-se rumo à utopia? Que pessoas e instituições, atualmente, 
só olham para seus próprios umbigos, sabemos. Como escreveu Luis 
Fernando Veríssimo, em algum momento: “A fome do mundo não é de 
igualdade e justiça, é de eletrodomésticos e férias no verão”. Poderíamos 
acrescentar ...e de carro do ano, academia de ginástica, cesta básica de 
perfumes e cosméticos, celular turbinado, grana e pouca democracia... 
Igualdade e justiça não é produto de primeira necessidade. E na saúde do 
trabalhador é justamente isso que falta. Embora não se possa generalizar, 
também não se pode dizer que o melhor possível foi feito. Não foi. Mas 
temos combustível. Para além do corporativismo, do individualismo, 
do consumismo e do aparente êxito da ideologia liberal de colocar 
a sociedade à mercê do mercado, existe, por parte de pessoas e grupos 
organizados, uma enorme resistência à lógica desumana e avassaladora 
de retirar direitos em nome de uma modernidade que exclui mais e mais. 
A razão que une os resistentes é a luta por direitos humanos. Atingidos 
por desastres, pessoas com deficiência, mulheres vitimadas, negros 
discriminados, refugiados abandonados, perseguidos pela sexualidade, 
índios acossados, quilombolas desrespeitados, desalojados do “progresso” 
- sem-terra, sem-teto, desempregados, e os sem-esperança - escravos da 
modernidade... Somados todos, a conta só aumenta. Contudo, há uma 
outra razão que une os excluídos, perseguidos, violentados, discriminados, 
mesmo que isso ainda não faça parte de sua agenda de lutas: o trabalho 
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Saúde do Trabalhador: é hora de voar para além do umbigo
numa sociedade de classes. Esta razão ainda não está explicitada,  mas 
como explicitá-la?  A luta pelo direito no trabalho  e,  em especial, na 
sua vertente de saúde do trabalhador, ficou confinada, principalmente, ao 
sindicalismo operário, urbano e fabril. Os êxitos seculares dessa luta, nos 
novos tempos liberais-mercantis-rentistas, estão sendo destroçados com 
uma rapidez que não é acompanhada na mesma velocidade pela mudança 
de estratégias de luta dos trabalhadores. Novas premissas devem ser 
pensadas. Todos os movimentos que lutam por direitos específicos, citados 
anteriormente, são compostos por trabalhadores, mas não têm o trabalho e, 
tampouco a saúde do trabalhador, como questão relevante, e muito menos 
prioritária de sua luta. De um modo geral, os movimentos que lutam 
por direitos humanos guardam especificidades de seus interesses mais 
diretos que muitas vezes divergem entre si. Motivados frequentemente 
por atrelamentos político-partidários, religiosos, culturais, econômicos, 
corporativos, e clientelísticos, embora tenham uma pauta comum de luta: 
o direito humano, em si, este não é um fator aparentemente suficiente para 
aproximá-los em articulações estratégicas de unidade na luta. Direito ao 
reconhecimento, ao livre arbítrio, à autonomia, ao respeito, à não-violência, 
à não discriminação, ao acolhimento, às políticas públicas, entre tantos 
outros, são temas comuns aos movimentos. Mas onde está a unidade na 
luta? Salvo uma ou outra manifestação de apoio em situações determinadas, 
os movimentos costumam ser pequenas aeronaves solitárias voando em 
busca de um pouso seguro. O sindicalismo que já foi uma pujante aeronave 
na direção de mais direitos, hoje também voa sem radar. Nos anos que se 
vislumbram, em que o mundo, após a onda neoliberal, vem voando, pela 
extrema-direita, por rotas de colisão com a democracia e as políticas sociais 
inclusivas, universalistas e de direitos humanos têm combustível de sobra 
no autoritarismo, no fascismo e na crença em pilotos bem treinados para 
serem kamikazes sem que eles saibam ou desconfiem. Para voar além do 
umbigo, a saúde do trabalhador em suas práticas institucionais públicas - 
serviços e academia - e sindicais, necessita preparar-se para a ampliação 
de seu objeto interdisciplinar, intersetorial, educativo e político. O primeiro 
passo é radicalizar a articulação com os movimentos por direitos humanos, 
em geral, tendo como palavra de ordem de aproximação uma coisa 
simples e, por isso, óbvia: a relação saúde-trabalho. Saúde e trabalho são 
unanimidades nas lutas dos movimentos por direitos, o que parece que está 
faltando é falarmos disso juntos. Talvez ainda não tenhamos pensado nisso

TEMPOS DIFÍCEIS

Se disser diga algo feliz!
Não se esqueça,
Nem adormeça.

Estamos todos por um triz!
Pede-se olhos bem abertos,

Olhos bem abertos,
Em tempos assim tão incertos.

Adalberto Afonso (2019)
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Artigo

Reforma Agrária - a quem interessa
Lucinéia Miranda 

O jornalista Alceu Luís Castilhos, depois de uma ampla pesquisa na 
declaração de bens do TSE [Tribunal Superior Eleitoral], de candidatos eleitos 
nos pleitos de 2008 e 2010 e cruzando esses dados da declaração com outras 
informações institucionais como as do IBGE e também notícias jornalísticas, 
conclui em seu livro “Partido da Terra”1, de 2012, que mais do que uma 
bancada ruralista, temos um sistema político ruralista. Pode-se dizer que o 
sociólogo Octavio Ianni, em seu clássico livro “Origens Agrárias do Estado 
Brasileiro”2, já havia também por outras formas de análise chegado à mesma 
conclusão quando afirma que os momentos notáveis da história brasileira 
estão influenciados pela questão agrária. (...)

A sociedade brasileira se constituiu a partir do modelo produtivo 
denominado plantation3, que tinha uma estrutura produtiva baseada no latifúndio, 
monocultura, exportação de matéria prima ou semifaturada, utilização de 
tecnologias e mão de obra escrava. Esse modelo estabeleceu um extrato de senhores 
de terra, e também instituiu a base do poder político e econômico. As instabilidades 
sociais do século XIX, (...) poderiam ter sido uma alavanca para impulsionar 
uma mudança nesse modelo, com perspectiva de um desenvolvimento nacional. 
Porém, as mudanças foram construídas a partir do “andar de cima” da sociedade, 
com base na manutenção dos privilégios e das relações de poder já estabelecidas. 
Já no século XX, a crise econômica mundial de 1929 abalou profundamente a 
economia brasileira, considerando que a base de nossa balança comercial era a 
exportação de café. (...). O governo provisório de Getúlio Vargas teve como 
objetivo reestruturar o Estado através da constituinte e reestruturar a economia 
a partir da industrialização.  Porém, Vargas manteve uma política de repressão 
das organizações sociais, de uma industrialização dependente, e sustentação 
econômica do latifúndio. (...) Outro elemento importante a considerar no período 
é o incentivo à migração campo-cidade, com o objetivo de disponibilizar mão de 
obra para a indústria nascente. (...)

(...) Na constituinte de 1946 pela primeira vez pauta-se a realização 
da reforma agrária como uma ação estatal de desenvolvimento da economia 
brasileira, porém a proposta é rejeitada pelos deputados. A década de 1940 e 
1950 recrudesce a luta das organizações camponesas, ampliando também o 
raio de ação das mesmas, que passam a articular em nível de grandes regiões e 
mesmo nacionalmente. Na década de 1960, (...) com o objetivo de se contrapor às 
propostas de reforma de base do então Presidente João Goulart (...), os militares, 
junto com os latifundiários e com apoio norte-americano desferiram o golpe militar 
em 31 de março de 19646. Consolida-se, a partir daí, o que se convencionou 
chamar de modernização conservadora, (...) sem alteração da base fundiária 
latifundiária (conservadora). (...) O processo da revolução verde ampliou o êxodo 

rural, sendo as décadas de 1960 e 1970 expressivas na alteração populacional entre 
campo e cidade8. (...) Mecanização extensiva com menor uso de mão de obra e 
implementos químicos (fertilizantes e agrotóxicos) permitiram ampliar a produção, 
auxiliada pelo desenvolvimento genético, com o desenvolvimento de agricultura 
em áreas antes consideradas impróprias, como foi o caso da soja no cerrado.

Na década de 1980, em consequência da crise do petróleo da década 
anterior, a economia brasileira (...) apresenta nova crise que contribui para o fim 
da ditadura militar (...). Mas, apesar das lutas massivas e da força da mobilização 
popular, não foi possível uma transformação efetiva na organização do poder 
e foi realizada uma transição democrática controlada, através de um processo 
de eleição indireta. O governo Sarney (...) elabora pela primeira vez no Brasil 
um Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA, com base no Estatuto da 
Terra de 1965. Em retaliação ao PNRA e as lutas do MST - Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra e da CPT - Comissão Pastoral da Terra, os 
ruralistas se organizam na UDR - União Democrática Ruralista. (...). A UDR 
se constitui como embrião da bancada ruralista, quando opta por construir 
frentes suprapartidárias na defesa de seus interesses. Na década de 1990 o 
setor latifundista, (...) inicia a construção política e acadêmica do agronegócio 
através da criação em 1993 da ABAG - Associação Brasileira de Agrobusiness, 
posteriormente Associação Brasileira de Agronegócio. (...)

Desde que se constituiu como agronegócio, o setor ruralista buscou 
construir uma imagem de modernidade e civilidade e se colocar como um 
projeto para a sociedade brasileira e não apenas um projeto de desenvolvimento 
do campo, fácil de perceber nas estratégias de comunicação, como “sou Agro”, 
e “Agro é tudo”11,12. No entanto, (...) o setor é vinculado às mesmas ações 
violentas e predatórias que sempre lhe caracterizou, desde o Brasil colônia. 
Castilho além de concluir que o Brasil tem um Estado todo ruralista comprova 
que as frentes de expansão da fronteira agrícola, que também formam o arco 
do desmatamento, concentram os registros de conflitos, violações de direitos 
humanos, degradação ambiental, destruição de mata nativa e tem por base 
a propriedade de políticos (Castilho, 2012). A bancada ruralista tem uma 
atuação bastante agressiva no Congresso na defesa de seus interesses e de 
suas bases (...). É importante estar atento à composição desta bancada, visto 
que seus Projetos de Leis, apesar de interessar apenas a um pequeno grupo 
impacta a toda a sociedade. (...) Além de não resolverem os problemas básicos 
da população brasileira, a bancada ruralista os agrava pela forma predatória 
de utilização dos bens naturais e de apropriação dos bens públicos. “Agro não 
é tudo” e pensar o Brasil requer pensar outro modelo de desenvolvimento do 
campo, sem o qual é impossível sermos um país menos desigual. 

Referências Bibliográficas
1 - CASTILHO, ALCEU LUÍS. O PARTIDO DA TERRA - como os políticos conquistam o território brasileiro. Ed. Contexto, São Paulo – SP, 2012.
2 - IANNI, OCTAVIO. As origens agrárias do Estado Brasileiro. Ed Brasiliense, São Paulo – SP, 1984.
3 – https://www.suapesquisa.com/geografia/plantation.htm
4 - https://www.historiadobrasil.net/brasil_republicano/revolucao_1930.htm 
5 -  www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/histórico-do-seguro-rural-no-brasil
6 - http://tvbrasil.ebc.com.br/odiaquedurou21anos
7 - Alentejano, Paulo Modernização da Agricultura, (in) Caldart R. et al. (orgs) Dicionário da Educação do Campo, Editoras: Expressão Popular e Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, FIOCRUZ, São Paulo-SP, Rio de Janeiro –RJ. (2012).  
8 - https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/Exodo-rural-no-brasil.htm
9 - BRUNO, R. Senhores da Terra, Senhores da Guerra – A nova face política das elites agroindustriais no Brasil, Editoras: Forense Universitária, Universidade Rural, Rio de Janeiro - RJ, 1997.
10 - MOURA, L. H. G. de, Questão ambiental e territorialização do Capital: novas formas de acumulação capitalista, Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade 
Federal de Goiás, como requisito para obtenção do título de Doutorado em Geografia, 2017
11  https://www.youtube.com/results?search_query=sou+agro+giovana+antonelli+lima+duarte
12 https://www.youtube.com/results?search_query=agro+%C3%A9+tech+agro+%C3%A9+pop+agro+%C3%A9+tudo 
13 - BRUNO, Regina AGRICULTURA EMPRESARIAL, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: LUTAS SIMBÓLICAS E NEGAÇÃO DOS DIREITOS, Raízes, v.37, nº2, jul – dez/2017.



166

Margarida Maria Alves

perfil sindicAl

Margarida Maria Alves é uma mulher de fibra, 
sertaneja paraibana, que dedicou sua vida aos direitos dos 
trabalhadores. Nascida em Alagoa Grande, no sertão paraibano, em 5 de agosto 
de 1933, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de sua região. 
Tendo sido uma das primeiras dirigentes sindicais do país, esteve 12 anos à frente 
do Sindicato. Durante o período autoritário da ditadura militar, quando muitos 
sindicatos estavam ou calados à força ou ocupados por pelegos colocados pela 
ditadura, Margarida não se calou. Durante 
sua gestão, foram ajuizadas mais de 600 
ações trabalhistas em defesa dos direitos 
dos trabalhadores rurais. Margarida foi 
também responsável pela criação de delegacias sindicais em engenhos e usinas da 
região. Sua luta centrava-se, principalmente, na assinatura da carteira de trabalho 
e pelos direitos das pessoas que trabalhavam nos canaviais em condições análogas 
à escravidão. Sua atuação combativa contrariou os interesses dos coronéis e 
latifundiários do sertão, dentre os quais Agnaldo Veloso Borges e seu genro José 
Buarque de Gusmão Neto, conhecido como Zito Buarque, que foram mandantes 
do seu brutal assassinato no dia 12 de agosto de 1983, também em Alagoa Grande. 

Na tarde do triste dia estava na janela de sua humilde casa, 
quando um jagunço, pistoleiro de aluguel, de nome Betâneo 

Carneiro dos Santos, desfechou-lhe um tiro no rosto com uma carabina calibre 12. 
Seu marido, sua mãe, irmãs e seu filho que, na época, tinha 8 anos, 

estavam em casa na hora do assassinato. O dia de sua morte ficou consagrado 
como o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo e pela Reforma 
Agrária e sua luta inspirou a Marcha das Margaridas que, todos os anos, reúnem 

dezenas de mulheres de todo o Brasil, 
em defesa da Reforma Agrária e direitos 
humanos. Margarida recebeu, em 1988, 
cinco anos após sua morte, o Prêmio Pax 

Christi Internacional. Anualmente, na semana que antecede o dia 12 de agosto, 
a população de Alagoa Grande cultua a memória de Margarida. Em 2012, surge 
o Coletivo Margarida Alves, cujo espírito de luta organiza um polo gerador de 
referência na atuação judicial articulada com o empoderamento da luta social. 
O grupo assessora grupos sociais vulneráveis, tendo como horizonte a garantia 
dos direitos humanos, a transformação social e a construção de uma sociedade 
justa, fraterna e igualitária. 

trAbAlhAdores Anônimos

Hoje eu quero dizer a vocês que nós lutaremos e vamos à luta até o fim...
É melhor morrer na luta de que morrer de fome.

(Margarida Maria Alves)

Tomazia Muniz (Totô). Uma mulher. Uma mulher 
brasileira, nordestina. Assim é Tomazia de Aquino Muniz, a Totô. 
Nascida em Viana*, no Maranhão, há 59 anos, numa família de pai, mãe 
e doze filhos. Aos 7 anos já trabalhava na lavoura e a enxada pesada era 
seu instrumento de trabalho. Também quebrava o coco do babaçu. Apesar 
das condições precárias de vida, jamais passaram fome. Plantavam arroz, 
milho e algodão. Criavam gado, galinhas e porcos. Cresceu. E procurou 
na cidade (próxima) de São Luiz um trabalho menos pesado. Empregou-
se como babá. Casou-se e teve dois filhos que 
com ela ficaram, após o marido seguir seu rumo. 
Sua irmã mais velha, Antônia, havia partido para 
o Rio de Janeiro, em busca de novos horizontes 
e Totô, então com 28 anos, decidiu seguir, 
com sua filha Leidiane, os passos da irmã que 
admirava. Seu filho mais velho, Fredson, que 
havia ficado com a avó no Maranhão, foi trazido 
um ano e meio depois, quando Totô conseguiu 
se estabelecer na nova cidade. Sem formação 
profissional e somente com o 1º grau não tinha 
muitas escolhas. 

Trabalhou como auxiliar de serviços 
gerais, copeira, diarista e empacotadora - função 
que exerceu durante 13 anos - e que lhe provocou 
sérios problemas de coluna. Apesar da idade e 
do desgaste decorrente de seu trabalho pesado, 
Totô ainda está longe da aposentadoria, o que 

não a desanima. Seu trabalho de copeira, no Palácio Guanabara, durante 
o governo de Moreira Franco, quando servia cafezinho para os políticos 
que por lá circulavam, rendeu histórias que ouviu e que é incapaz de 
‘confessar’. A empresa em que trabalhou como empacotadora faliu 
e ela, mais uma vez, teve que mudar de atividade. Trabalhou como 
babá por alguns anos, até chegar em sua atividade atual: cuidadora 
de uma senhora idosa de 94 anos. Continua, até hoje, cuidando da 
mesma velhinha, agora com 97 anos. Apesar de ter sido sua primeira 

experiência, como cuidadora de idosos, mantém-
se dedicada, respeitosa e carinhosa na função 
que tem, nessas características de quem cuida, 
a melhor credencial. No início de 2018, Totô foi 
posta à prova em sua sina de mulher brasileira, 
pobre, negra, migrante, guerreira, quando seu 
genro, policial, foi assassinado à paisana, na sua 
folga, bebendo com amigos num bar. O evento 
trágico redobrou seu novo perfil de cuidadora, 
dessa vez para com sua filha e sua neta, que 
ainda sofrem o impacto da perda. Assim é 
Totô, profissão atual: cuidadora. Feminista. 
Embora não tenha disto a consciência, exerce 
o feminismo de forma espontânea. Uma 
mulher que cai e se levanta, porque não pode 
fraquejar. Totô é a fiel representante da mulher 
brasileira contemporânea que é, cada vez mais, 
protagonista da sua história. 
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Fim do Ministério do Trabalho: 
amputação que fará o Brasil olhar para trás

Cintia Telles Nichele

Há exatos 140 anos, Friedrich Nietzsche, publicou um 
livro intitulado “Humano, demasiado humano”, em que abordava 
criticamente diversos temas como amor, política e relações sociais. O 
tema trabalho não podia faltar em sua análise reflexiva, porque se há 
algo demasiadamente humano é sem dúvida o trabalho. Marx[2] já nos 
ensinava essa lição ao comparar o trabalho do homem às atividades 
das aranhas na tecelagem de suas teias e das abelhas na construção 
das colmeias. (...). Ficamos implicados com essas questões ao 
recebermos a notícia de que o presidente eleito teria confirmado o fim 
do Ministério do Trabalho[3]. Uma das principais frentes de atuação 
deste Ministério no Brasil nos últimos anos 
tem sido na fiscalização, principalmente 
no combate ao trabalho escravo. Os 
dados mostram que essas operações já 
vinham perdendo força, mas parece que a 
extinção da pasta ministerial trabalhista praticamente as anularia. Em 
2007, o Ministério do Trabalho chegou a registrar 5.999 resgates de 
trabalhadores na condição de escravos. Dez anos depois, o número 
caiu para 341. Esses dados seriam recebidos com satisfação, caso a 
diminuição das libertações perpetradas tivesse ocorrido pelo fato de se 
ter cada vez menos trabalhadores escravizados no país. No entanto, o 
próprio Ministério esclareceu que a redução se deu em virtude de corte 
orçamentário que prejudicou as atividades rotineiras de fiscalização, o 
que impactou diretamente no combate ao trabalho escravo[4]. Em 2016, 
estimou-se que o Brasil teria quase 370 mil escravos modernos[5].

Ao confrontarmos esse número com os 885 resgates feitos 
pelo Ministério do Trabalho nesse mesmo ano, percebemos que apenas 
0,2% dos escravos brasileiros foram libertados, permanecendo os 
outros 99,8% sob as amarras e o jugo, que têm por cúmplice um Estado 
que finge não ver ou, pior, que deliberadamente não quer ver. Esses 
números seriam ainda mais alarmantes, caso o parâmetro brasileiro 
para aferição da escravidão fosse o proposto por Nietzsche[1]. Quantos 
trabalhadores veem os seus dois terços de hora furtados diariamente 
pelos seus empregadores, sem poder ter sua escravidão reconhecida 
nem nas mais criteriosas fiscalizações? Na legislação brasileira, para 
que o trabalho seja enquadrado como análogo a escravo é preciso que 
haja (...) trabalho forçado, submissão a jornada exaustiva, sujeição a 
condições degradantes, restrição de locomoção por quaisquer razões, 
vigilância ostensiva do empregador, e/ou posse dos documentos para 
retê-lo ao local de trabalho. Portanto, (...) para caracterizá-lo é preciso 

que as condições sejam de fato subumanas e isso torna os números 
ainda mais estarrecedores. Como, então, ficará esse panorama caso o 
fim do Ministério do Trabalho de fato aconteça? (...)

Mais do que nunca, urge ao Ministério da Saúde, via SUS, 
assumir a sua missão constitucional relativa às ações de saúde do 
trabalhador. Sabemos que a vigilância em saúde do trabalhador (Visat) 
deve ser uma política prioritária, porque é capaz de atuar na causa e 
auxiliar na prevenção dos agravos aos trabalhadores. Talvez, uma das 
razões pela qual o constituinte alocou a saúde do trabalhador no âmbito 
do SUS (...) tenha sido a capacidade de capilarização de suas ações, uma 

vez que o sistema de saúde é descentralizado 
e regionalizado, se fazendo presente em 
todos os municípios brasileiros, o que não 
ocorre no âmbito do trabalho, que conta 
com uma estrutura federalizada. A ação da 

Visat pode representar hoje uma das poucas esperanças dos trabalhadores 
brasileiros, os quais se veem na iminência de perder o apoio fiscalizatório 
do Ministério do Trabalho. (...) Portanto é fundamental que invista na 
Visat a fim de que o cenário não se torne mais caótico. O conflito de 
atribuições existente entre esses dois Ministérios para saber de quem 
seria a competência para a vigilância dos trabalhadores nunca teve como 
objetivo retirar a atuação do Ministério do Trabalho, mas sim garantir que 
a saúde também pudesse imprimir o seu olhar. (...)

Deste modo, esperávamos que se consolidassem as práticas 
de fiscalização no trabalho a partir de dois olhares: um olho da área 
do trabalho, para verificar questões formais mais afetas ao contrato de 
trabalho e às normas legais, e o outro, da área da saúde, para analisar o 
processo de trabalho como um todo, a partir da experiência dos próprios 
trabalhadores para examinar a sua influência na situação de saúde / 
doença dos mesmos. A perda de quaisquer desses olhos causará a cegueira 
parcial do cenário a que está inserido o trabalhador brasileiro. (...) urge 
ao SUS implementar efetivamente a Visat e garantir que pelo menos um 
dos olhos consiga enxergar adequadamente. Portanto, até que o globo 
ocular do Ministério do Trabalho nos seja de fato amputado, seguiremos 
na sua defesa. Sabemos que ele anda míope, mas ainda assim é preciso 
preservá-lo. O olho míope pode voltar a ver perfeitamente com o auxílio 
de uma lente ou mesmo de uma intervenção cirúrgica. Já a perda ocular 
torna a cegueira irreversível. (...) vamos tornar essa resistência o núcleo 
de nossa ação e impedir que o olhar sobre a conjuntura reste enviesado de 
tal maneira que passe a olhar para trás.
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Silvia Albertini
Silvia Eufenia Albertini é graduada em Serviço Social pela Universidade 
Estadual de Saúde de Londrina (PR), especialista em Saúde Pública pela Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) e mestre em Serviço 
Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (SP). Após uma longa jornada de militância política 
junto aos movimentos sociais e de trabalhadores, Silvia abraçou a causa da 
saúde dos trabalhadores e, hoje, é uma guerreira da causa no Paraná e 
assídua participante da luta nacional. A seguir, por suas próprias palavras, 
conhecemos um pouco de sua luta e de algumas das represálias que sofreu por 
sua intransigente defesa dos direitos humanos. Silvia com a palavra. 

entrevistA

Em 1980, aos 18 anos, saí da minha terra natal, Lupionópolis, no 
Paraná, a cerca de 100 km de Londrina (PR) para estudar serviço social. Entrei 
na Faculdade em 1981, considerada a “década perdida” por alguns autores, 
em virtude do modelo implantado no Brasil pelos militares após 1964, 
marcada por crises, recessão econômica e desemprego. Em contrapartida, 
houve expansão dos movimentos sociais, que lutavam pela democratização 
do país, por eleições diretas, criação das centrais sindicais, do Partido dos 
Trabalhadores e de entidades nacionais de movimentos populares, bem como o 
surgimento de inúmeros movimentos sociais abrangendo diferentes temáticas 
e problemáticas. É nesse contexto político que ocorre minha formação em 
serviço social (1981-1985), período do Movimento de Reconceituação 
do Serviço Social, que buscava superar as práticas tradicionais do Serviço 
Social e aproximação com a teoria do materialismo histórico dialético. Foi no 
campo de estágio que tive o privilégio de conhecer e vivenciar uma prática 
profissional crítica e junto com os movimentos populares. Era uma área de 
loteamentos de moradias populares na cidade de Londrina, campo de estágio 
coordenado por dois padres e uma assistente social supervisora de estágio.

Os padres adotavam a teologia da libertação na prática religiosa e 
tinham uma grande inserção junto aos movimentos populares, nas lutas por 
transporte e regularização dos loteamentos clandestinos, entre outros. Essa 
experiência me possibilitou entender as contradições da sociedade capitalista 
e como ocorre a dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, 
bem como o papel do Estado enquanto ordem jurídica atuando na defesa dos 
interesses privados. No período de 1985 a 1987, já como assistente social, 
participei da direção da Associação Nacional PróFederação dos Assistentes 
Sociais - ANAS, entidade que teve uma grande importância na organização 
política dos assistentes sociais, na luta por direitos sociais, trabalhistas e 
outras lutas mais gerais da classe trabalhadora, em conjunto com a Central 
Única dos Trabalhadores.

Nesse mesmo período participei da direção da CUT-Norte no município 
de Londrina. Na década de ‘90 participei da direção do Partido dos Trabalhadores 
e também fui dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado do 
Paraná. Em 1986 fui trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel 
(PR), período de transição do modelo contributivo, privatista (INAMPS) para o 
Sistema Único de Saúde. Nesse período, o município havia aderido ao Programa 
das Ações Integradas de Saúde, conhecido como AIS e considerado uma estratégia 
para o êxito da Reforma Sanitária Brasileira. Naquela época havia 15 Unidades 
de Saúde, cada uma tinha uma equipe de profissionais que atuavam na atenção 
básica: pediatra, clínico geral, ginecologista, enfermeira, auxiliar de enfermagem, 

dentista, assistente social, auxiliar 
de serviço social e de serviços 
gerais. A atuação se dava de forma 
interdisciplinar com reuniões 
frequentes proporcionando a troca 
de saberes entre os profissionais. 
A organização dos serviços de 
saúde no município abrangia todas 
as faixas etárias, desde o recém 
nascido até a população idosa 
como foco na atenção integral à 
saúde. O Serviço Social tinha como 
objetivo estabelecer alianças com 

entidades da sociedade civil na busca da universalização de direitos. Em 1988 
um grupo de profissionais da secretaria de saúde do município se reunia para 
discutir as condições e processos de trabalho e resolvemos agendar uma audiência 
com o prefeito para reivindicar reajuste salarial e após essa negociação ocorreu 
minha demissão por justa causa. Antes da Constituição Federal, a liberdade de 
organização política dos sindicatos era proibida, não tínhamos estabilidade. Na 
época ocorria a campanha política eleitoral para a prefeitura de Cascavel. Como 
eu havia sido demitida fui convidada pelo Partido dos Trabalhadores para ser 
candidata a vereadora, aceitei e denunciamos o autoritarismo do Prefeito e 
o uso da máquina pública a seu favor. Não fui eleita, mas após as eleições e 
com a aprovação da Constituição Federal dando poderes de organização dos 
servidores públicos criamos o Sindicato dos Servidores Públicos do Município 
de Cascavel. Após três anos da minha demissão ganhei ação de reintegração, no 
período em que eu já estava na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, atuando 
como assistente social na Regional de Saúde no município de Campo Mourão, 
ficando lá até 1991. No período de 1991 a 1994 atuei como assessora parlamentar 
na Assembleia Legislativa do Paraná e foi nesse período que participei de 
um movimento muito importante: o da defesa da saúde pública no município 
de Curitiba e no Paraná que foi o Fórum Popular de Saúde – FOPS. O FOPS 
foi tema de minha dissertação de mestrado onde registrei a trajetória histórica 
desse movimento social que se constituiu num espaço de luta na defesa da saúde 
pública e na construção da democratização da política de saúde em Curitiba e no 
estado, no período 1991/2001. Participei ativamente desse Fórum e do Conselho 
Municipal de Saúde de Curitiba fiscalizando e cobrando a implantação do SUS 
no município. No corrente ano de 2018, retomamos as reuniões do FOPS, em 
virtude do cenário de terceirizações, transferência da gestão de unidades de saúde 
para organizações sociais, precarização das relações de trabalho e a necessidade 
de repolitizar o tema da saúde pública nos espaços de controle social do SUS, em 
Curitiba, para garantir a implementação dos princípios e diretrizes do SUS, como 
preconizados na Lei 8080/90. No corrente ano (2018) fui indicada pelo Conselho 
Regional de Serviço Social [CRESS] para representá-lo na Comissão Intersetorial 
de Saúde do Trabalhador [CIST] e no Conselho Municipal de Saúde. 

Após comparecer a três reuniões, em setembro o CRESS recebeu 
oficio do Secretário de Estado da Saúde do Paraná impedindo minha 
participação nos referidos espaços de controle social, bem como sofri falta e 
desconto no salário por ter ido na reunião do conselho. Vivemos em períodos 
difíceis, retrocessos nos espaços que deveriam ser democráticos, cerceiam a 
participação de conselheiros que se posicionam contra a forma de gestão da 
política de saúde em curso no município.
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A crise do sindicalismo e o sindicalismo na crise:
reflexões sobre a atuação do Fórum Intersindical

Luciene Aguiar / Luiz Carlos Fadel / Renato Bonfatti

Crise é uma palavra que serve a diversos propósitos. (...) Crise é uma 
situação que denota desequilíbrio, algo fora do lugar habitual, e que tende a ser 
superada, por quem a sofre. (...) Seja qual for a sua razão, sempre viveremos (...) 
em ciclos de crise. Superar a crise é sempre motivo de júbilo, espécie de vitória, 
mas, como enfrentar outra crise é inevitável, o sentimento pode até ser de tristeza, 
mas não de derrota. Sentir-se derrotado na crise é sentir-se derrotado na vida (...). 
Nós, do Fórum Intersindical, não fugimos à regra da crise atual. Podemos estar 
tristes, mas não derrotados. E se há uma crise do sindicalismo, o que pensar do 
sindicalismo na crise? Palavras já formuladas na letra da lei, caso da Reforma 
Trabalhista e da Lei da Terceirização, e palavras já anunciadas na conjuntura atual, 
a serem, provavelmente, normatizadas, impõem um novo momento de crise (...) ao 
sindicalismo brasileiro. Mas é bom que se reafirme que o momento de crise é novo, 
mas a crise é antiga. O sindicalismo brasileiro está em crise há muito. As razões 
são múltiplas e (...) a história registra que suas trajetórias foram sendo construídas 
de crise em crise. E vamos considerar que, hoje, após as reformas e com a crônica 
anunciada do novo governo de mais reformas que suprimem direitos, resta-nos dois 
sentimentos: o de resistirmos à crise para sobrevivermos a ela; e o de pensarmos 
qual a melhor maneira de fazermos isso. Pois bem, em 1964, o Brasil tinha perto de 
2.500 sindicatos de trabalhadores, somando assalariados urbanos e rurais. Um ano 
depois da Constituição Federal (1989), havia mais de 6.600 sindicatos. Em 2001 já 
eram 7.700 (Cardoso, 2015). Finalmente, em 2015, existiam 10.763 sindicatos de 
trabalhadores (DIEESE, 2017). 

Considerando o crescimento da massa trabalhadora sindicalizável, a crise 
atual não foi por escassez. (...). Além dessa fragmentação e perda de capacidade 
de atrair adeptos, inúmeras hipóteses sobre a crise atual podem ser pensadas, 
isoladamente ou combinadas. Embora o sindicalismo dos trabalhadores brasileiros 
seja extremamente heterogêneo, algumas questões são encontradas aqui e acolá no 
sindicalismo em geral: adesão a partidos políticos com baixa autonomia de ação 
sindical; fragmentação partidária intra-sindical; afastamento das bases pelo status 
do dirigismo; recursos financeiros utilizados para atividades não direcionadas 
à adesão sindical; ocupação de cargos no aparelho de Estado, por parte de 
dirigentes sindicais, (...); divergências na representação de categorias comuns de 
trabalhadores, (...); ausência de formação continuada de quadros na base, (...); 
negociações coletivas com baixa capacidade e qualificação no enfrentamento 
e na inovação; filiação às centrais sindicais conflitiva e desagregadora; frágil 
capacidade de interlocução jurídica ampla; baixa articulação parlamentar pluri 
e suprapartidária; dirigentes sindicais eleitos sem vinculação orgânica com as 
bases; ausência quase que completa de articulação com movimentos sociais por 
direitos humanos de diversos matizes; e, entre outras, mínima capacidade de 
priorizar a saúde do trabalhador (ST) na agenda de lutas, capazes de obter adesões 
extra-sindicais. Em relação a essas diversas hipóteses vamos focalizar nossa 
discussão nas duas últimas: a ausência de articulação com movimentos sociais 
por direitos humanos de diversos matizes e a mínima capacidade de priorizar a 
ST na agenda de lutas. Quanto à primeira, observamos, hoje, as lutas incansáveis 

e, muitas vezes, solitárias e incompreendidas, de inúmeros grupos populacionais 
excluídos, injustiçados, perseguidos, violentados, invisibilizados, discriminados e 
outros adjetivos que só o “guarda-chuva” dos direitos humanos cobre. (...) Todos 
deveriam ser bem-vindos à Grande Ceia do Sindicalismo na Crise. 

(...) Resta ao sindicalismo na crise repensar novas estratégias de luta, 
organização, alianças, mudanças de enfoques e atitudes no campo político dos 
direitos humanos em geral. 

Em relação à segunda hipótese - incapacidade de situar a ST como 
prioridade da agenda sindical de lutas -, sabemos que os primeiros direitos 
trabalhistas foram motivados pela questão da saúde nas fábricas. Ainda não havia 
sindicatos organizados (...) as lutas na Europa concentravam-se, principalmente, 
nas questões de saúde e de direitos em geral, inclusive de direitos políticos e 
humanos. Pois, a questão da ST foi, pouco a pouco, perdendo o seu protagonismo na 
esfera do conflito capital-trabalho, dando lugar às lutas por salários. (...). Todavia, 
a perda do referencial da ST como prioridade da luta sindical foi um tiro no pé 
do movimento sindical, em geral.  Além da desfiliação maciça dos trabalhadores 
aos sindicatos, (...), ocorre hoje o que podemos chamar de epidemia do trabalho 
enfermo. Trabalhadores adoecem cada vez mais, tornam-se dependentes de drogas 
lícitas ou não, cada vez mais, suicidam-se cada vez mais, sofrem e fazem sofrer, 
cada vez mais. Se a ST não é, hoje, a prioridade número 1 (um) do mundo do 
trabalho, fica difícil compreender qual seria essa prioridade. (...) E qual o papel do 
Fórum Intersindical (FIS) nesse contexto do sindicalismo na crise?

Enquanto espaço de reflexão e formação, a coordenação do FIS submete 
às centenas de trabalhadores, em sua maioria sindicalistas, que vêm há três anos 
produzindo conhecimentos e atitudes solidárias, algumas propostas para serem 
examinadas, debatidas e, por fim, alinhavadas como um compromisso de fazeres 
para os próximos anos que nos aguardam. Seguem: (1) Fortalecimento ou criação 
de setores de saúde dos sindicatos; (2) Qualificação em ST dos setores jurídicos 
dos sindicatos; (3) Acordos coletivos, com foco mais incisivo e inovador na ST; 
(4) Formação ampliada e continuada em ST, para dirigentes e para a base; (5) 
Criação de Bancos de Dados nos sindicatos sistematizados e publicizados sobre 
adoecimento, morte, absenteísmo etc. de suas bases; (6) Ocupação maciça das 
Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador (CIST), onde existam; (7) 
Articulação pluri e suprapartidária nas três esferas parlamentares propondo Frentes 
Parlamentares e Audiências Públicas permanentes; (8) Proposição de inquéritos 
civis públicos permanentemente ao Ministério Público Federal; (9) Interpelação 
rotineira das esferas de ST do SUS (Cerest); (10) Acionamento permanente dos 
diversos órgãos de imprensa sobre o problema da ST; (11) Criação de instrumentos 
articulados sobre ST nas redes sociais; (12) Articulação de Frentes Sindicais de ST; 
(13) Aproximação sistemática com os principais movimentos sociais, em especial 
de mulheres, negros, LGBTT, atingidos do trabalho e pessoas com deficiência; 
(14) Diversificação de atividades sindicais junto aos órgãos públicos de ensino e 
pesquisa. O Fórum Intersindical é uma construção coletiva. Enquanto continuar 
sendo, estará cumprindo sua missão.
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trAbAlhAdores Anônimos

A beleza e a dor dos cantos de trabalho

Os cantos de trabalho são uma tradição que acompa-
nhou a construção da identidade brasileira no exer-
cício do trabalho coletivo. Presentes, principalmente, 
no interior do Brasil, marcados pela musicalidade 
indígena e africana, os cantos de trabalho simboli-
zam a voz unificada de trabalhadores submetidos aos 
mesmos esforços e ritmos de um trabalho coletivo, 
exaustivo e repetitivo. Além de ser um mecanismo 
atenuador do sofrimento, especialmente pelas longas 
jornadas de trabalho, o canto de trabalho é, também, 
uma celebração à vida e ao prazer de trabalhar para 
viver com alguma alegria. Fala-se, nos cânticos, além 
da atividade de trabalho em si, da família, dos amo-
res, da religião, da natureza, da história das pessoas e 
sempre é um exercício de solidariedade entre iguais 
no sofrimento e no prazer. E solidariedade é uma pa-
lavra hoje em falta “no mercado”. Em geral, os mo-
vimentos de trabalho são sincronizados com o canto 
e, muitas vezes, os próprios instrumentos de trabalho 
servem como instrumentos de percussão, como as 
enxadas no documentário MUTIRÃO de Leon Hir-
szman, de 1975. Veja e ouça o trecho das enxadas can-
tantes em https://www.youtube.com/watch?v=F02HS_jkArY. 
Cozinhar, roçar, lavrar, semear, colher, pescar, puxar, 
limpar, peneirar, construir, carregar, amassar, triturar, 
costurar, consertar são muitos dos inúmeros verbos 
que compõem a trilha musical dos cantos solidários 
de trabalho. Veja o ‘Canto de Pilão’, ‘Canto de So-
Sites consultados
1. - http://www.terrabrasileira.com.br/folclore2/j04-trabal.html
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car a Terra’, ‘Canto de Barqueiro’ e ‘Canto de Pedra’, 
nas BRASILIANAS: CANTOS DE TRABALHO, de 
Humberto Mauro, de 1955, em https://educador.brasiles-
cola.uol.com.br/estrategias-ensino/cantos-trabalho-culturana-
cional.htm. Clementina de Jesus gravou cinco cantos 
de trabalho, faixa do disco 
CLEMENTINA DE JESUS - CONVIDADO ESPE-
CIAL: CARLOS CACHAÇA, de 1976. Veja em ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=WpPmln6uOS0 Valorizar 
os cantos de trabalho é uma prova de amor ao nosso 
país, à nossa cultura, aos nossos trabalhadores e é, so-
bretudo, reconhecer que os trabalhadores anônimos, 
além de possibilitarem nossas vidas, são capazes de 
nos dar uma lição de embelezamento da vida, ainda 
que ela seja sofrida. Veja os cantos abaixo: - 
CANA DE AÇÚCAR - Leon Hirszman, 1976, Feira de 
Santana (BA) https://www.youtube.com/watch?v=gers-exKMyE
QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU - Antonio 
Garcia Couto, 2016, Paraty (RJ) https://www.youtube.
com/watch?v=TzjlxCT4hjk
OS CANTOS DAS CASAS DE FARINHA - Alice Ro-
cha, 2016, Alagoas https://www.youtube.com/watch?v=0s-
f3scddDWE 
BAHIA SINGULAR E PLURAL - José Estevez, 2012, 
TVE Bahia https://www.youtube.com/watch?v=O0AoVe3RIzY 
PUXADA DE REDE - Glauber Rocha (trecho do fil-
me Barravento), 1962 https://www.youtube.com/watch?-
v=wwafGWnYL8A

Trabalhadores anônimos constroem nossas vidas. 
Sem o trabalho daqueles que sequer conhecemos, 
nunca os vimos, nunca os veremos e, tantas vezes, os 
desprezamos quando alguém diz lá “trabalhadores 
têm direitos!”, não estaríamos onde estamos, não 
seríamos o que somos. Pois são dos trabalhadores 
anônimos, os cantos quase desconhecidos que 
muitas vezes acompanham seu labor diário e 
entoam seu prazer e sua dor em produzir a riqueza 
que nunca usufruirão. Cantando espantam seus 
fantasmas e invocam os anjos que os protegem. 
O Fórum Intersindical registra aqui seu respeito 
com todos os trabalhadores-artistas anônimos que 
criam, além do produto que sai de seu suor, a trilha 
sonora da dignidade e da beleza do trabalho.
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Os Direitos Humanos e os Direitos do Trabalhador: 
algumas reflexões

Aldo Pacheco Ferreira

A formulação teórica sobre os Direitos humanos é missão 
ampla e difícil, que exige do intérprete a sistematização de suas 
principais expressões e enfoques a partir de aspectos distintos de 
ordem filosófica, internacional e constitucional . 

O que implica, fidedignamente, é que tais perspectivas se 
distribuam a partir de um centro comum, que é o entendimento de 
dignidade da pessoa humana2. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem3, 
consagra os direitos e garantias fundamentais contemplados 
no art. 5o da Constituição de 1988 foram o marco histórico da 
transição para a democracia e o início da efetivação dos Direitos 
humanos no Brasil.

Com o Estado democrático de direito, algumas décadas 
depois, exaltam-se os direitos de terceira geração ou direitos de 
fraternidade e solidariedade, eminentemente difusos4, eis que 
marcados por uma alta carga de humanismo e de universalidade, 
por se ocuparem da defesa dos direitos genericamente atribuídos 
à sociedade como um todo. São seus exemplos: direito à paz, 
ao meio ambiente, ao patrimônio comum da humanidade, à 
autodeterminação dos povos, entre outros5. 

Há que se evidenciar que os Direitos humanos não se 
manifestam de forma estanque na marcha histórica. 

Enquanto padrão de humanidade e reivindicação de 
ordem moral6 encontram-se em constante processo de construção 
e reconstrução7, surgindo, (...) por intermédio de processo 
cumulativo e qualitativo e não através de evolução linear8. 

No âmbito do Direito do trabalho há diferentes leis que 
resguardam os Direitos humanos dos trabalhadores. Toda esta 
estrutura legal visa colocar limites ao poder do empregador. 

Embora seja evidente que por meio de seu 
poder diretivo aquele que contrata dê ordens e exija 
seu cumprimento, deve haver um limite, imposto 
pela lei, entretanto cujo parâmetro se encontra 
em um plano mais amplo, que é o dos direitos e 
garantias fundamentais da pessoa humana. 

O poder diretivo é de tal relevância que 
mesmo o poder de punir, que o Estado tomou para si 
de todos os outros ramos do direito, ainda permanece 
residualmente no direito do trabalho, residindo na 
capacidade do empregador de punir o empregado 
com suspensão e dispensa por justa causa.

Reconhece-se o direito ao trabalho 
como um Direito social, contudo a legislação 
trabalhista vai além e visa garantir os Direitos 
humanos dos trabalhadores. A Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), (...) é a 
entidade internacional que mais se dedica 

aos direitos humanos dos trabalhadores. Contudo, outros 
organismos internacionais, inclusive a Organização das 
Nações Unidas (ONU), têm adotado tratados normativos que 
podem incidir, ainda que por via oblíqua, no campo social-
trabalhista9. Ao longo da história, o trabalhador tem se 
revelado parte do mais numeroso grupo de pessoas vulneráveis 
ao desrespeito dos Direitos humanos10.

Responsável pelo trabalho mais árduo da produção de bens 
que toda a humanidade consome, é o menos contemplado com o 
direito de consumir. É, ainda, o maior alijado do acesso aos meios de 
produção, o que o sujeita às ordens dos que detêm esse acesso. (...)

Subordinado ao capital, aceita jornadas exaustivas; 
ordens indevidas; humilhações e condições de trabalho 
precárias e mesmo desumanas, nestas incluídas, por vezes, 
as do trabalho forçado, onde se coloca menos como sujeito 
e mais como objeto da relação. Submisso ao capital, enfrenta 
discriminações e ingerências em sua privacidade e intimidade, 
em suas ideologias e crenças. Delgado12 (2005) afirma que 
do valor trabalho digno nas principais economias capitalistas 
ocidentais desponta um dos marcos da estruturação da 
democracia social no mundo contemporâneo. 

Onde o direito ao trabalho não for minimamente assegurado 
(por meio, sobretudo, da garantia dos direitos fundamentais de 
indisponibilidade absoluta) não haverá dignidade humana que 
sobreviva. É, portanto, pelo trabalho digno que o homem encontra 
sentido para a vida. Nesse contexto, o Direito do trabalho é o 
principal instrumento de desmercantilização da força de trabalho 
na economia capitalista, beneficiando esse trabalho com regras 
superiores aos simples imperativos do mercado. 
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Ildeberto Muniz de Almeida
Ildeberto, carinhosamente chamado de Pará, pela sua nobre origem 
paraibana, é médico, doutor e acidentologista, pois é um dos maiores 
estudiosos de acidente de trabalho no Brasil.  Professor do Dpto. de 
Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), atua na Saúde 
Coletiva e na Saúde do Trabalhador (ST). Pará vem contribuindo há 
muitos anos para a desmistificação do ato inseguro, denominação 
perversa de culpabilização do trabalhador, inventada pelo capital 
para mascarar a responsabilidade do empregador. Pará conta aqui um 
pouco de sua trajetória. Vamos a ele. 

entrevistA

Nasci em Monteiro, Paraíba que, até a emergência da teoria dos 
multiversos, acreditava piamente que se tratasse do centro do universo. 
A evolução dos conhecimentos nos prega peças e precisamos ir fazendo 
ajustes de correção de rotas. Assim caminha a humanidade! Cresci 
desenvolvendo mania pela leitura (...) e um certo fascínio pela escrita que, 
na UFES [Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Espírito 
Santo] (1975 – 1980), durante a ditadura militar, acabaram me abrindo 
as portas para o início de militância no movimento estudantil e também 
para o contato com leituras de uma visão de mundo que valorizava o 
papel do trabalho, a defesa da democracia, o combate às desigualdades. A 
participação na primeira greve ocorrida no estado no pós 68, na reabertura 
do Diretório Central dos Estudantes e da União Nacional dos Estudantes 
se somou à da criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), 
da organização de comitivas de participação em Encontros Científicos de 
Estudantes de Medicina (ECEM) e das SESAC, que eram encontros de 
Saúde Comunitária. São dessa época os primeiros contatos com muitos 
amigos e conhecidos que tiveram e ainda têm decisivas contribuições 
na construção do campo de práticas e saber da Saúde do Trabalhador e 
na defesa da democracia. Foi uma espécie de iniciação que, no período 
de 1977 a 1988, me incluiu em movimento de crítica ao antigo Sistema 
Nacional de Saúde e de defesa do projeto de Reforma Sanitária passando 
pelo lançamento da Revista Saúde em Debate, da coleção Hucitec com 
obras de Carlos Gentile de Melo, Samuel Pessoa, Giovanni Berlinguer 
(Medicina e Política; Saúde nas fábricas), pela preparação e ida à 8ª 
Conferência Nacional de Saúde e no apoio aos esforços que culminaram 
no projeto de SUS aprovado na Constituição cidadã de 1988. 

Nas palavras de Wanderley Guilherme dos Santos, tempo de 
desconstrução da cidadania regulada que criava a inacreditável figura do 
indigente, do ser humano não reconhecido como portador do direito à 
saúde, e de início de construção do tempo da Saúde para Todos, do direito 
universal à saúde. Democracia é saúde e se manifesta no reconhecimento 
de cidadãos como portadores de direitos individuais e sociais. As leituras e 
discussões sobre a Reforma Sanitária italiana, as publicações do Berlinguer, 
a criação do DIESAT em São Paulo, o contato com experiências de saúde 
em sindicatos de trabalhadores e em serviços públicos de saúde no estado 
de São Paulo foram me puxando, ainda no ES, para o nascente campo da 
Saúde do Trabalhador. E assim, depois de concluir o curso de Medicina fiz 
especialização em Medicina do Trabalho, atuei em assessoria no assessoria 

no sindicato dos metalúrgicos e fui contratado para atuar na regional da 
Fundacentro onde, com ajudas decisivas do Centro Técnico Nacional, 
(...) pude dar continuidade ao trabalho do recém-criado Ambulatório de 
Doenças Relacionadas ao Trabalho.

Algumas vivências me marcaram nessa época. A principal 
talvez tenha sido a busca ativa e a oferta de tratamento a intoxicados 
por chumbo que trabalhavam em fábricas e reformadoras de baterias 
na grande Vitória. Em muitas das pequenas empresas envolvidas, a 
prevalência de intoxicação crônica era de 100%, incluindo proprietários. 
Essa iniciativa se somou ao esforço que cresceu no país de criação dos 
primeiros Programas de Saúde do Trabalhador, cuja atuação ajudou 
a diminuir a invisibilidade social das doenças relacionadas ao trabalho 
que, até então, era a regra no país. Outra vivência marcante foi em 
Cachoeiro do Itapemirim acompanhando o Dr. Salim em empresas de 
extração de granito e mármore buscando efeitos de vibrações nas mãos 
de trabalhadores (“dedo branco” - Síndrome de Raynaud) e também 
iniciando um belo trabalho de prevenção de acidentes graves e fatais 
no setor desenvolvido por colegas da segurança na Fundacentro. (...). O 
funcionamento do ambulatório me colocou em confronto com serviços de 
saúde de algumas grandes empresas do estado e diante da constatação de 
que naquele momento eu sofria de solidão profissional.

A área de saúde e trabalho não se desenvolvera no estado. Não 
havia na universidade espaço para pós-graduação sensu stricto e nem 
para suporte pontual. E foi nessa época que participando do Congresso 
da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), em 
Florianópolis, conheci as colegas Dora Rodrigues Tolosa e Maria Cecília 
Pereira Binder que eram docentes na Faculdade de Medicina de Botucatu. 
A aproximação inicial etílico-recreativa e científica foi maior com a Dora 
que ficou sabendo de minha insatisfação com a situação no ES. Trocamos 
correspondência por um tempo e acho que, menos de um ano depois, ela 
me comunicou a abertura de concurso para vaga de Medicina do Trabalho 
em Botucatu. Fui aprovado. Me inspirei em leituras do faroeste em que 
o maior dos ‘pecados’ é a covardia e me enchendo de coragem troquei 
Vitória (ES), por Botucatu (SP).

Tive perdas duras nessa troca. Moquecas e bobós em primeiro 
plano. Também o distanciamento da parte da família que vivia no estado e de 
uma enxurrada de conhecidos que vieram de militância estudantil, sindical 
(...) e política. Também me afastava da vida profissional no INAMPS 
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[Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social]. Quando 
o Hésio Cordeiro assumiu a presidência do INAMPS fui coordenador da 
implantação do programa de Ações Integradas de Saúde [AIS] e estava no 
exercício quando da criação do Sistema Unificado e Descentralizado de 
Saúde [SUDS], num estado que na época tinha cerca de 50 municípios. Em 
Botucatu procurei me distanciar da militância partidária e me dediquei ao 
mestrado e doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP (...).

As vivências passaram a ser de aulas na graduação em Medicina, 
na residência médica em Saúde Pública e também para saúde e trabalho 
como “área de concentração”. Depois do doutorado com a criação da pós-
graduação no departamento acabei entrando no programa. A colaboração 
com o serviço de saúde estadual trouxe demandas diretas de apoio em 
análise de acidentes impulsionando especialmente a Cecília e a mim (...) 
na busca de ferramentas que nos ajudassem no enfrentamento de desafios 
práticos. Isso nos levou ao contato com o método árvore de causas de 
análise de acidentes que ajudamos a difundir em publicações e cursos 
no país. (...) e o meu mergulho na técnica se deu apoiado em fatos como 
ler francês (...). Importante em parte desse período foi a inclusão de 
Botucatu no programa de cooperação Brasil (governo do estado de SP) - 
Itália. Duas experiências de colaboração com o governo federal merecem 
destaque nessa trajetória. Uma, nacional, de formação de auditores fiscais 
do trabalho para análise de acidentes do trabalho que culminou, em 2009-
2010, no programa Sirena em que contribuí na montagem do material 
e estratégias, mas a execução já ficou a cabo de auditores previamente 
formados. Essa experiência também contribuiu para mudanças 
institucionais de inclusão de investigações de acidentes no planejamento 
do Ministério do Trabalho, de seu registro no Sistema Federal de 
Inspeção do Trabalho e na publicação de livros em que o uso da noção 
de ato inseguro nas análises é formalmente contraindicado. A segunda 
experiência foi de colaboração com a área de Saúde do Trabalhador 
do Ministério da Saúde. Destaco a participação na elaboração da lista 
brasileira de doenças relacionadas ao trabalho (...) e no grupo de redação 
do Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho, lançado na transição 
2000-2001. Iniciado o mestrado, uma espécie de acidente mudou minha 
trajetória. Recebi permissão da antiga Staroup para estudar o trabalho e os 
impactos de saúde das costureiras da unidade de Botucatu que fabricava 
as calças jeans do grupo, mas a empresa entrou em concordata, a direção 
que autorizara o estudo foi substituída e fui expelido junto. 

Essa ocorrência fez com que o tema de meu mestrado migrasse 
para análises de acidentes apoiadas em uso da árvore de causas.

Nessa época a Cecília e eu estávamos credenciados como agentes 
de vigilância sanitária estadual para facilitar nossa entrada e interação com 
as empresas num processo que incluiu embates com pessoal que tentava 
barrar nossa entrada e não reconhecer as competências do SUS para atuação 
no campo. O Ministério Público local (Promotor Aoki) e auditores fiscais 
do Trabalho de Osasco (...) também nos apoiaram nesses enfrentamentos e 
as dificuldades foram superadas. (...). O trabalho que iniciara com foco na 
desconstrução de práticas de atribuição de culpa às vítimas de acidentes tomou 
rumos distintos com a apropriação de aportes da Ergonomia da Atividade, 
de concepções do fenômeno acidente, de compreensão desses eventos como 
avisos de disfunções em sistemas sociotécnicos abertos a serem olhados 
nas três dimensões da vigilância em saúde do trabalhador (Visat), a saber: 

a) macrodeterminantes políticos (escolhas de política econômica, aparato 
jurídico regulador); b) situações e condições de exposições a perigos e riscos (e 
respectivos mecanismos de gestão de segurança e saúde) e; c) consequências 
ou impactos proximais e distais, individuais e coletivos.

Durante anos cresceram também parcerias com auditores fiscais 
do Ministério do Trabalho e Emprego (...) e profissionais de vigilância 
de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, em particular com 
o CEREST de Piracicaba. Com a aposentadoria da professora Cecília 
estreitei os laços de cooperação com o Rodolfo Vilela que saiu de 
Piracicaba e foi para a Faculdade de Saúde Pública da USP. Em 2008 
nessa parceria foi criado o Fórum Acidentes do Trabalho, uma iniciativa 
de educação permanente nesse campo que associa atividades presenciais 
e portal internet (www.forumat.net.br). Atualmente, graças às parcerias 
estabelecidas com o Ministério Público do Trabalho (5ª e 2ª regiões) e 
com a área de Visat da Secretaria de Estado da Saúde (SP) realizamos 
o 67º Encontro Presencial do Fórum e o portal tem cerca de 2000 
profissionais cadastrados além de disponibilizar grande quantidade de 
materiais didáticos e informações que procuram estimular a inclusão dos 
temas prevenção de acidentes e ST nas agendas científica e política do 
país. Em agosto de 2014 promovemos o 1º Seminário Internacional de 
Análise e Prevenção de Acidentes do Trabalho.

A colaboração na pesquisa foi impulsionada com aprovação de 
projeto temático de pesquisa Fapesp [Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo] ajudando a nos consolidar como grupo que 
atua com serviços na perspectiva da integralidade da atenção de saúde, 
construída com a participação ou agência de trabalhadores e profissionais 
em processo de negociação que valorize o reconhecimento de ampla 
variedade de lógicas e interesses presentes na gestão do cotidiano do 
sistema. (...) 

Nos últimos anos, com o desenvolvimento do Modelo de análise 
e prevenção de acidentes (MAPA) e com o início de colaboração com 
pesquisadores finlandeses do CRADLE, da área de psicologia social da 
Universidade de Helsinki, nossos esforços se concentram em tentativas 
de aprimoramento de ferramentas conceituais e técnicas de suporte a 
intervenções e à pesquisa que avancem no seu potencial transformador.

Que possam ir além de bons diagnósticos que ficam armazenados 
em gavetas de burocratas situados nas gerências dos sistemas alvo.

Nesse processo nosso grupo se beneficia e tem sido tributário de 
cooperações de pesquisadores de universidades situadas em São Paulo (...), 
Minas Gerais (...), Alagoas (...), da Fundacentro (...), com pesquisadores 
internacionais, sobretudo da Finlândia e França e alunos candidatos 
de pós-graduação, profissionais de equipes de Cerest, da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo, de interlocutores de Ministério Público 
do Trabalho e outros.

Os avanços citados refletem no potencial de atração de candidatos 
e de demandas emanadas de diferentes parceiros. Aprofundar caminhos 
de estudos? Abrir novas frentes? Iniciar novas cooperações internacionais 
e nacionais? Em tempos de redução de financiamentos de pesquisa, de 
precarização no mundo do trabalho e de sua regulação, de incertezas no 
cenário político é difícil responder. Nosso futuro próximo vai depender 
de tudo isso e de até que ponto universidades e demais instituições 
envolvidas serão afetadas pelos desdobramentos dessa situação. 
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Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
(resolução 217 A III) em 10 de dezembro 1948. Preâmbulo.

Considerando ... que o reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 
/ que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram 
em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o 
advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade 
de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano 
comum, / ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo 
império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último 
recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, / ser essencial promover o 
desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, / que os povos das 
Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos fundamentais 
do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade 

perfil sindicAl

É sempre bom lembrar...
de direitos do homem e da mulher e que decidiram promover o progresso 
social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, / 
que os Países-Membros se comprometeram a promover, em cooperação 
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades 
fundamentais do ser humano e a observância desses direitos e liberdades, 
/ que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais 
alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, Agora 
portanto a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal 
dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os 
povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada 
órgão da sociedade tendo sempre em mente esta Declaração, esforce-se, 
por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos 
e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional 
e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-Membros 
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.

Em mil novecentos e quarenta e oito
Em assembleia geral
A onu proclamou
Em caráter universal
A declaração dos direitos
Humano e social

Aos países membros
Foi solicitado
Que o texto na íntegra
Fosse publicado
Em seu pais de origem
Para ser lido e divulgado

Especialmente nas escolas
Ou lugar relacionado
Conforme a economia
Ou política de estado
Um documento importante
Que deixa seu recado

Considerando o desenvolvimento
Por ser essencial
Países se uniram
Num tratado internacional
Reunindo suas forças
Com o foco no social

Na carta da onu
Fizeram afirmação

Fé nos direitos
Na consolidação

Da dignidade humana
Paz e libertação

Os estados membros
Visavam promover

A cooperação
Para fazer valer

O respeito e a liberdade
E o direito de viver

Homens e mulheres
Em situação de igualdade
Não somente nos direitos

E na responsabilidade
O progresso social

Para viver com equidade

Declaração Universal Dos Direitos Humanos [Cordel]
Sírlia Lima
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Falar sobre a minha trajetória na saúde do trabalhador (ST) é 
relembrar de todas e todos aqueles que me ajudaram a estar e interpretar 
o mundo. [...] Iniciei minha carreira profissional em Cascavel, no Paraná, 
em 1986. Ao terminar Serviço Social em Caxias do Sul, soube [...] que no 
Paraná havia vagas para assistentes sociais em prefeituras para trabalhar 
na área da saúde [...]. 

De 1986 a 1988 trabalhei em um posto de saúde na periferia 
de Cascavel [...]. Nessa época me filiei ao Partido dos Trabalhadores, 
no qual militei até 1994, quando [...] pedi desfiliação, por entender 
que o projeto político [...] estava reduzido ao calendário eleitoral, sem 
perspectiva de luta anticapitalista. Em 1988, [...] em virtude de um 
processo organizativo das trabalhadoras e trabalhadores [...], [...] respondi 
a processo administrativo [...]. Na sequência, criamos o Sindicato dos 
Servidores Municipais de Cascavel, e fui a primeira liberada. Trabalhei 
com formação política e fizemos o primeiro movimento de greve. 

Em 1990 fui trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde (SESA) 
do Paraná [...]. Nessa década, participei da criação do Grupo pela Vida 
em Cascavel, no qual militei por vários anos em atividades de informação 
e acolhimento para portadores de HIV. [...] participei da direção do 
SindSaúde-PR [...]. Nos anos de 1995 e 1996, fui professora de Serviço 
Social da Unioeste em Toledo [...]. Durante o período, incluí na pauta do 
Curso de Serviço Social, a discussão da política nacional de saúde [...]. 

Em 1997 pedi exoneração da Universidade e retornei para a SESA 
Paraná, no Centro Metropolitano de Apoio à Saúde do Trabalhador (Cemast), 
em Curitiba. Na época, no Paraná não havia capacitação em ST. A minha 
formação sobre o campo da ST se deu a partir das publicações a que tínhamos 
acesso na época [...] e discussões multiprofissionais e com representantes do 
controle social [...]. Em 1992 foi criado o FIST [Fórum Interinstitucional de 
Saúde do Trabalhador], [...] que deu origem à CIST estadual. 

O Cemast [...] tinha como eixos de ação: Visat, informação, 
capacitação e assistência [...]. A partir daí, foram criados grupos 
de trabalho [...], que envolvia sindicatos, trabalhadores da saúde e 
universidades. Em 1997 foi criado o Comitê Estadual de Investigação de 
Óbitos e Amputações, com o objetivo de estabelecer uma rede estadual 
de vigilância dos acidentes fatais e com amputação [...]. De 1996 a 2006 
[...] a equipe contribuiu na organização do Fórum Estadual de Combate 
aos Agrotóxicos do Paraná, na implantação da Comissão Estadual do 
Benzeno e nas ações de erradicação do trabalho infantil e prevenção das 
pneumoconioses. [...] Em 2005 participei da organização do II Encontro 
de Militantes em Saúde do Trabalhador [...]. As discussões do encontro 
foram permeadas pelos dilemas da governabilidade do Estado capitalista, 
a reforma da previdência, os desafios da [...] saúde do trabalhador [...].

Em 2006, com o Cemast extinto a equipe passou para o CEST 

[Centro Estadual de Saúde do Trabalhador]. [...] No mesmo ano, integrei 
a nova direção do SindSaúde, fui liberada e desenvolvi atividades 
de acolhimento e acompanhamento de trabalhadoras e trabalhadores 
adoecidos, Análise Coletiva do Trabalho e capacitação em ST para núcleos 
regionais. Em 2008 [...], fui convidada a retornar ao CEST. Contribuí na 
elaboração da Política Estadual de Saúde do Trabalhador [...]. O documento 
apresenta a história da ST no Paraná e define as diretrizes para a atuação de 
profissionais, sindicalistas e controle social [...].  

Em 2009, [...] realizamos uma oficina com entidades sindicais e 
populares com o objetivo de construir um diagnóstico sobre a situação dos 
trabalhadores das cadeias produtivas do agronegócio e construir estratégias 
de Visat. Este trabalho foi determinante para os processos posteriores. No 
encontro da região sul da RENAST em 2012, priorizamos a atuação na região 
sul no trabalho rural e exposição aos agrotóxicos, frigoríficos, postos de 
combustível. Foi criado o GT-Macrosul [...]. De 2012 a 2014 foram realizadas 
trocas de experiências e desenvolvimento de metodologias [...], realizamos 
pesquisa sobre ST na Fumicultura em Rio Azul, na qual produzimos o 
Protocolo de Investigação de Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos [...].

A pesquisa demonstrou a invisibilidade das intoxicações 
crônicas e a dificuldade de acesso às informações sobre agrotóxicos nos 
órgãos governamentais [...]. Em 2015, [...] participei da organização 
do Observatório do Uso de Agrotóxicos e Consequências para a Saúde 
Humana e Ambiental no Paraná [...].  Estamos construindo o mapa 
da pulverização aérea por agrotóxicos, levantando denúncias sobre 
contaminação coletiva e disponibilizando informações. [...] Desde 2012 
participo do Comitê Regional da Campanha Contra os Agrotóxicos e 
Pela Vida. [...] desenvolvemos metodologia que envolvia a capacitação 
de técnicas/os de ST dos municípios [...]. No mestrado [...], estudei o 
processo saúde-doença dos trabalhadores da sericicultura no Paraná em 
um Assentamento do MST [...]. Essa pesquisa me permitiu uma maior 
aproximação com a Epidemiologia Crítica. 

Atualmente [...], milito no Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva, 
contribuo com a Jornada de Agroecologia, Campanha Agrofloresta é a 
nossa casa [...], presto assessoria em ST para o Sindicato dos Professores 
do Paraná - APP sindicato e faço parte do GT de ST da Abrasco [...]. 
Muitos companheiros e companheiras fizeram e fazem parte da minha 
história, da construção do que sou. [...], fica a minha gratidão. Mas, 
dois exemplos me mantém a energia para continuar na defesa de uma 
sociedade mais justa, solidária e fraterna. Eis:  Jaime Ferreira [...] e 
Heloisa Pacheco Ferreira [...].
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Nanci Ferreira Pinto
Nanci, formada em Serviço Social, é aposentada da Secretaria de Estado da Saúde 
do Paraná, atua no Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva, contribui com a Jornada 
de Agroecologia,  na Campanha Agrofloresta é a nossa casa e é assessora em saúde 
do trabalhador do Sindicato dos Professores do Paraná. Sua história intensa de 
militância não a permite parar. Vamos conhecer um pouco de sua trajetória num 
depoimento afetivo e emocionado.
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Artigo

Processo de produção siderúrgica e saúde operária: 
notas teóricas e reflexões sobre a conjuntura do setor no Brasil

Bruno Souza Bechara Maxta

O aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro, 
carbono e trabalho humano. [...] As suas aplicações respondem a 
necessidades humanas de diferentes tipos. [...], hoje são produzidos 
um conjunto infindável de mercadorias que conformam e reproduzem 
a sociedade. 

Na sociedade capitalista, o aço é uma importante mercadoria de 
valor de uso e de valor. O seu valor de uso é conferido pela sua natureza 
útil que permite ser matéria prima para a indústria de transformação 
de outras mercadorias as quais necessitamos e consumimos. Já o seu 
valor é determinado pela quantidade socialmente necessária de trabalho 
humano para a sua produção e expresso na relação de troca com as outras 
mercadorias produzidas na sociedade capitalista (MARX, 2013) [...]. 

No Brasil, o setor siderúrgico foi preparado [...] pelo Estado em 
meados do século XX e, praticamente, privatizado na década de 1990 por 
capitais internacionais. [...] Atualmente, vinte e nove usinas siderúrgicas 
estão organizadas em dez parques produtores de aço administrados por 
onze grupos empresariais internacionais (INSTITUTO DO AÇO, 2015). 
São atuais interesses comuns [...] o estímulo do Estado aos investimentos 
em infraestrutura que demande o consumo nacional do aço; e a aplicação 
de medidas necessárias no mercado de trabalho visando a diminuição dos 
custos de contratação [...] (INSTITUTO DO AÇO, 2018a).    

[...] o setor siderúrgico brasileiro tem apresentado permanente 
crescimento de produção com balança comercial favorável, mesmo nos 
períodos com baixa demanda [...], de subutilização da capacidade produtiva 
[...] e com diminuição da força de trabalho empregada. [...] as empresas 
estão [...] produzindo e vendendo aço, sem aparente prejuízo econômico 
do setor, com permanente incorporação de novas maquinarias e tecnologias 
organizacionais, que exigem mais trabalho de operários do setor [...].

A intensificação do trabalho é entendida por Pina e Stotz (2014) 
como uma dimensão da exploração do trabalhador. Os seus mecanismos 
objetivam, em suma, expropriar o conhecimento técnico e social do 
trabalhador no processo de trabalho de forma a ser empreendida uma 
maior quantidade de trabalho por unidade de tempo produtivo [...]. No 
setor siderúrgico, o aprimoramento das tecnologias de fundição nos altos-
fornos e a automação [...] de processos de produção e de circulação do 
aço à luz da indústria 4.0 são realidades que [...] tendem a [...] exigir 
ao máximo a força de trabalho operária, reduzindo assim a capacidade 
coletiva operária de questionar e de enfrentar os seus problemas de saúde.

São pontuais os estudos recentes que tratam sobre a saúde de 
operários do setor siderúrgico no Brasil. Destes, Carvalho e Chamon (2012) 
discutem a representação social do risco para trabalhadores [...]. O estudo 

conclui que o grupo de trabalhadores estudado compreende que o seu 
comportamento frente a uma situação de risco pode ocasionar acometimentos 
e sugere treinamentos e atividades de capacitação relacionadas à segurança 
de forma a permitir que eles melhor determinem os controles necessários 
a estas situações. [...] cabe a problematização sobre o porquê as próprias 
atitudes dos trabalhadores são assumidas como a principal característica do 
risco, uma vez que eles são controlados e conduzidos nas linhas de produção 
pela organização do trabalho patronal. 

O avanço tecnológico [...] do processo de trabalho foi apontado 
por Gontijo et al (2012) como grande fator para a ocorrência de distúrbios 
osteomusculares em trabalhadores do setor de aciaria (local da usina onde se 
transforma o ferro gusa em aço) [...]. Os autores identificaram que as lesões 
podem estar relacionadas ao manuseio e transporte de carga, à utilização 
de peso/força envolvendo esforço físico e aos movimentos repetitivos dos 
trabalhadores [...]. O estudo recomendou ações de prevenção e promoção à 
saúde nos ambientes de trabalho. [...] aspectos do processo de trabalho [...] 
não foram assumidos enquanto marco referencial [...] para se problematizar 
o absenteísmo na Saúde do Trabalhador. O absenteísmo também foi objeto 
de estudo epidemiológico de Marote e Queluz (2016) [...]. Este estudo 
identificou as doenças do sistema musculoesquelético e tecido conjuntivo, 
as doenças respiratórias, as lesões, intoxicações e outras causas externas e 
doenças do trato digestivo como as causas que afastaram os trabalhadores, 
em sua maioria, operadores de máquinas e auxiliares de produção, de suas 
atividades. Ambos os estudos colaboram [...], mas não oferecem argumentos 
para a compreensão da determinação do processo saúde e doença dos 
trabalhadores nas usinas siderúrgicas estudadas, tampouco métodos de 
investigação em saúde com os trabalhadores. [...].

As estratégias de preservação de saúde dos trabalhadores [...] 
foram o objeto do estudo de Batista, Lima e Antipoff (2016) [...]. [...] 
os trabalhadores referiam seus problemas de saúde às mudanças [...] 
introduzidas após a privatização (turno de 12 horas, aumento de postos 
sob a responsabilidade de apenas um trabalhador, aumento das exigências 
de produtividade, diminuição significativa do efetivo de trabalhadores, 
incremento da terceirização, maior número de horas extras, maior 
pressão e mais humilhações impostas pelos gerentes). A experiência e 
a competência dos trabalhadores contribuíram para a manutenção da 
saúde e para a negociação gerencial. [...] as estratégias dos trabalhadores 
[...] podem expressar nos processos de exploração do trabalho práticas 
individuais [...] que pouco avançam, efetivamente, nos enfrentamentos 
necessários para que a saúde [...] seja defendida pelo coletivo operário na 
conjuntura da luta de classes. 
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trAbAlhAdores Anônimos

Marco Aurélio, Quinha – como gosta de ser chamado – é 
Churrasqueiro no Bar do Botafogo, a alguns passos do portão oeste 
do Engenhão. Cara simpático, sorriso largo, parece esbanjar alegria... 
Carioca, 54 anos, nascido em Botafogo, torce pelo Fluminense e 
Mangueira e mora no Engenho de Dentro na rua em que hoje trabalha. 
Mas não foi sempre assim... Aos 17 anos perdeu o pai, interrompeu os 
estudos ao término do ensino fundamental para trabalhar na rede Polar 
Tintas até 2007. Desempregado, casado e com dois filhos, iniciou um 
‘churrasquinho de esquina’ – modo de sobrevivência típico dos subúrbios 
cariocas – na frente da casa da sogra. Com o Engenhão inaugurando 
naquele ano e, em 2010, Panamericano à porta, aproveitou a oportunidade 
para transformar uma pizzaria local no combo ‘espeto e cerveja’, 
evolução natural dos ‘churrasquinhos’. Conheci o “anônimo” Bar do 
Quinha pelos idos de 2010-2012. Marquinhos, que aplacava minha fome 
com saborosos espetinhos, assim se chamava! Soube há poucas semanas, 
ao perguntar em depósito de bebidas quadras adiante, já com a intenção 
de entrevistá-lo. Passamos ao largo de trabalhadores nossos do dia a dia... 
A churrasqueira fascinou-me no primeiro momento e nunca a esqueci! 
Quinha atiçava a brasa com um ventilador. Disse-me agora que, como o 
ventilador quebrou após muito uso, substituiu-o por secador de cabelo. 
Incorporação tecnológica! A ideia de ambos partiu da constatação de 
que abanar a brasa era cansativo e pouco eficiente. Adaptar os meios ao 
trabalho que exerce é direito dos trabalhadores. Nem sempre respeitado... 
Quinha recebe os espetos congelados de fábrica na Ilha do Governador, 

um elo na cadeia produtiva dos ‘espetinhos’. Nunca sofreu acidentes nem 
adoeceu neste trabalho mas, há cerca de um ano, precisou ser operado 
no ombro por lesão decorrente do excesso de peso carregado nos anos 
de vendedor de tintas. – Fiquei em licença pelo INSS por 180 dias; tem 
quem não saiba que autônomo tem esse direito – insistiu em dizer. Um 
dos filhos assumiu o posto (sob sua supervisão), como também ocorre nos 
dias de muito movimento. O bar é ‘decorado’ com gaiolas de passarinhos 
variados que cantam em harmonia e não se perturbam com o excesso de 
ruídos dos dias de jogos importantes. “Estão acostumados...” Sonha em 
se aposentar, passar o ponto aos filhos, viajar e continuar cuidando de sua 
grande distração: os passarinhos! Gostaria de dizer aos “trabalhadores 
anônimos”: – corram atrás que dá... mesmo!

A invisibilidade social dos trabalhadores é patente. Seu 
adoecimento e sua morte ao produzirem os bens e os produtos de consumo 
que movem a sociedade e a vida, em si mesma, não constam da embalagem. 
Não está no rótulo do que comemos e usamos que, para chegar em nossas 
mãos, adoeceram ‘x’ trabalhadoras, morreram ‘y’ trabalhadores. A doença 
e a morte rondam o trabalho. Mas não as vemos. Então, o problema é o 
trabalho? Claro que não! Sem o trabalho não há vida, não moraríamos, não 
vestiríamos, não comeríamos, enfim, não seríamos o que somos. E se a 
invisibilidade da relação saúde-trabalho é evidente com os trabalhadores 
que têm uma inserção social mais visível, com os trabalhadores anônimos 
a situação é ainda pior. Trazer à tona suas identidades sociais é o propósito 
desta coluna do Boletim Informativo. Contribua com ela. 

Quinha e sua engenhosa churrasqueira
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perfil sindicAl

Eugene Victor Debs (1855-1926) 
foi um sindicalista norte-americano, 
socialista, político e um dos fundadores dos 
Trabalhadores Industriais do Mundo (IWW) 
[https://pt.wikipedia.org/wikiIndustrial_
Workers_of_the_World]. Foi cinco vezes 
candidato a Presidente dos EUA pelo 
Partido Socialista da América. No início 
da carreira política, Debs foi do Partido 
Democrata. Foi fundamental na criação da 
American Railway Union, uma das primeiras 
federações de trabalhadores industriais do 
país. Debs liderou uma grande greve de 
trens Pullman (Pullman Strike) em todo o 
território americano, com mais de 250.000 
trabalhadores em 27 estados. O presidente 
Grover Cleveland convocou o exército 
americano para reprimir a greve e Debs foi 
preso e condenado, cumprindo seis meses 
de prisão. Na prisão, após ler várias obras 
socialistas, Debs aderiu ao movimento 
socialista internacional e, em seguida, foi 
membro fundador da Social Democracia 
da América (1897), do Partido Social 
Democrático da América (1898) e, enfim, 
do Partido Socialista da América (1901). Por 
esse partido foi candidato a presidente dos EUA cinco vezes: 1900 (0,6% 
dos votos), 1904 (3,0%), 1908 (2,8%), 1912 (6,0%) e 1920 (3,4%), nesta 
última, de uma cela de prisão. Notável por sua oratória, seu discurso contra 
a participação americana na 1ª Guerra Mundial levou-o de novo à prisão 
em 1918, condenado a dez anos. Em 1921, o presidente Warren G. Harding 
comutou sua sentença. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1924. 

Nesta breve lembrança, destacamos algumas frases que marcam 
seu pensamento político. Vamos a elas.

A questão é socialismo versus capitalismo. Eu sou pelo 
socialismo porque sou pela humanidade. Nós fomos amaldiçoados com 
o reinado do ouro por tempo suficiente. O dinheiro não constitui base 

adequada da civilização. Chegou a hora de 
regenerar a sociedade - estamos às vésperas 
da mudança universal.

A classe que tem o poder de roubar 
em larga escala também tem o poder de 
controlar o governo e legalizar seu roubo.

Eu não sou um líder trabalhista. Eu 
não quero que você me siga ou a qualquer 
outra pessoa. Se você está procurando por 
um Moisés para guiá-lo para fora deste 
deserto capitalista, você ficará exatamente 
onde está. Eu não o levaria para a terra 
prometida se pudesse, porque, se eu o 
levasse, alguém o traria de volta. 

Você deve usar suas cabeças e suas 
mãos e sair da sua condição atual, como é 
agora, os capitalistas usam suas cabeças e 
suas mãos.

Onde quer que o capitalismo apareça, 
em busca de sua missão de exploração, será 
também encontrado o socialismo, fertilizado 
pela miséria, regado pelas lágrimas e 
vitalizado pela agitação, desfraldando sua 
bandeira de luta de classes e proclamando 
sua missão de emancipação.

Dez mil vezes o movimento trabalhista tropeçou e caiu e se 
machucou e ressuscitou, foi agarrado pela garganta e sufocado e golpeado 
insensivelmente, condenado por tribunais, agredido por bandidos, acusado 
pelas milícias, abatido por oficiais, distorcido pela imprensa, desaprovado 
pela opinião pública, enganado por políticos, ameaçado por sacerdotes, 
repudiado por renegados, atacado por oportunistas, infestado de espiões, 
abandonado por covardes, traído por traidores, sangrado por sanguessugas e 
vendido por líderes, mas apesar de tudo isso, e de todos esses, é hoje o poder 
mais vital e potencial que este planeta já conheceu, e sua missão histórica de 
emancipar os trabalhadores do mundo, na marcha das gerações, é tão certo 
de realização final como é o nascer do sol.

É sempre bom lembrar...

Primeiro levaram os negros
Mas não me importei com isso

Eu não era negro
Em seguida levaram alguns operários

Mas não me importei com isso
Eu também não era operário

Depois prenderam os miseráveis
Mas não me importei com isso

Porque eu não sou miserável
Depois agarraram uns desempregados
Mas como tenho meu emprego
Também não me importei
Agora estão me levando
Mas já é tarde.
Como eu não me importei com ninguém
Ninguém se importa comigo

Bertolt Brecht

INTERTEXTO
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Artigo

Ciência e Agronegócio no Brasil: entre a 
necromaquiagem e a emancipação

Luã Kramer Oliveira
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Podemos entender o Agronegócio como a etapa atual 
do capitalismo no campo e do processo de industrialização da 
agropecuária. No Brasil, o agronegócio tem assumido grande 
protagonismo devido ao papel econômico de garantir a balança 
comercial favorável [...], e pela expressiva força política nos 
governos e parlamentos [...]. O termo agronegócio [...] é recente e 
começa a ser utilizado nos planos econômicos a partir da década 
de 1980. Nesse período ocorre uma intensa 
transformação produtiva do capitalismo em 
geral, incluindo o setor da agropecuária, na qual 
há [...] o aumento da incorporação científica e 
tecnológica no processo de produção e maior 
vinculação ao mercado financeiro. “Agronegócio” surge então para 
expressar a agropecuária capitalista em nova roupagem [...], mas a 
lógica de exploração e a estrutura socioeconômica sob a qual ela se 
realiza no Brasil são antigas: o latifúndio escravista, colonial, racista 
e patriarcal. É por meio dessa estrutura [...] que o agronegócio alcança 
seus extraordinários lucros. 

A dimensão que destaco [...] é a ciência e tecnologia [...], pois 
além de ser um meio fundamental no processo de 
produção para a garantia do lucro [...], também 
é utilizada socialmente como uma forma de 
mascarar a estrutura essencialmente desigual, 
racista e violenta [...]. Em um olhar imediato sobre 
as tecnologias empregadas no agronegócio visualizamos aspectos comuns 
a outros setores produtivos [...], entretanto, também há tecnologias mais 
“estranhas” a nós, [...] que chamam atenção sobre seus riscos à saúde, 
como os agrotóxicos, adubos químicos, organismos geneticamente 
modificados (OGMs) e transgênicos [...]. 

É essencial para o agronegócio, assim como para outros setores 
do capital, grande investimento em pesquisas científicas que criem 
tecnologias capazes de ampliarem seus lucros. 

Contudo, [...] estas novas tecnologias em si têm também trazido 
prejuízos à saúde e ao meio ambiente [...]. Neste sentido, o agronegócio 
também investe em pesquisas científicas para abafar o conjunto de 
sofrimentos, adoecimentos e mortes por ele provocado. Tais pesquisas, 
em conjunto com peças de marketing, realizam 
uma verdadeira necromaquiagem do agronegócio, 
tentando silenciar e ocultar situações dramáticas 
vividas por trabalhadores [...].

Mas será então a tecnociência apenas um 
vilão para nós trabalhadores? [...] devemos olhar 
para a história e resgatar a origem revolucionária 
do pensamento científico e ver que há cientistas, mesmo que poucos, do 
nosso lado. 

E precisaremos deles, cada vez mais deles.
[...] O surgimento da Ciência Moderna se dá no século XVI 

(1500-1599) [...]. Estava ocorrendo [...] o início do desenvolvimento 
do capitalismo (mercantilismo) e a expansão colonial ultramarina. 
Os pensadores que estavam na gênese da Ciência Moderna, foram 
duramente perseguidos pela Igreja Católica, presos e até condenados 
à morte [...].

[...] os capitalistas rapidamente perceberam a enorme potência 
que a ciência tem para compreender e transformar a natureza, e logo 

trataram de colocá-la em um ‘cabresto’, retirando 
seu caráter eminentemente crítico [...] para orientar 
que toda pesquisa científica deve servir para 
incentivar seus negócios e lucros [...].

[...] As ciências são apenas formas de 
conhecimento que têm suas características específicas, possuem sua 
importância, mas também têm limites. [...] A maioria da comunidade 
científica defende a superioridade do conhecimento científico perante 
as outras formas de conhecimento, como uma forma de concentração de 
saber e para se afirmarem como autoridades do conhecimento [...]. 

[...] Em uma sociedade como a nossa, extremamente desigual 
e exploratória, nenhum sujeito é isento de posição política [...]. Essa 

‘neutralidade’, afirmada também pela maioria 
dos cientistas, é conveniente para aqueles que 
estão do lado do capital, [...] que intensifica a 
exploração do trabalho ou que degradam mais o 
ambiente. 

[...] É perfeitamente possível realizar uma pesquisa, com grande 
rigor e qualidade metodológica, assumindo uma posição política em 
defesa da saúde dos trabalhadores [...]. [...] no campo científico também 
há aqueles que se insurgem contra os limites que o capitalismo impõe 
para as ciências [...].

Cabe ressaltar que no caso do agronegócio estamos falando de 
um setor produtivo que está implicado diretamente no nosso cotidiano 
[...], inclusive naquilo que ingerimos todos os dias não deve ser apenas 
assunto de domínio de “especialista” [...].

Há uma tendência cada vez mais crescente de incorporação 
tecnológica nos processos produtivos do agronegócio e do capital 
em geral [...]. É preciso que o conjunto da classe trabalhadora estude, 

discuta e se qualifique, para que ela tenha seus 
especialistas com consciência e humildade de 
classe trabalhadora, para questionar a tecnociência 
empregada pelo capital em todas as dimensões em 
que são empregadas.

[...] no caso do agronegócio, vemos que a 
ciência é uma prática social, [...] permeada pela luta 

de classes. Ela em si não pode ser vista por nós como uma inimiga, e sim 
como um instrumento de luta [...]. Ela deve ser disputada também pelos 
trabalhadores e para os trabalhadores, para que pesquisas e inovações 
tecnológicas tenham como finalidade nossos interesses [...].

os capitalistas rapidamente perceberam a 
enorme potência que a ciência tem para 
compreender e transformar a natureza, e 
logo trataram de colocá-la em um ‘cabresto’

Em uma sociedade como a nossa, 
extremamente desigual e exploratória, 
nenhum sujeito é isento de posição política. 
Essa ‘neutralidade’, afirmada também 
pela maioria dos cientistas, é conveniente 
para aqueles que estão do lado do capital

devemos olhar para a história e resgatar 
a origem revolucionária do pensamento 
científico e ver que há cientistas, mesmo que 
poucos, do nosso lado. 
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FIS - Niltinho, como você chegou ao campo da saúde do 
trabalhador?

NF - Cheguei por meio da luta dos trabalhadores químicos 
do ABC contra a contaminação pelo mercúrio [...]. Minha primeira 
tarefa na subseção foi estudar exaustivamente as características do 
mercúrio metálico [...] para a produção de cloro-soda. [...]. Meu papel 
foi demonstrar que havia opções [...] que foram negligenciadas pelos 
engenheiros e gerentes [...]. Esta luta se estendeu por pelo menos cinco 
anos [...], contribuindo para o fortalecimento do então nascente Programa 
de Saúde do Trabalhador na região do ABC. Essa luta também me levou 
a ser convidado [...] a tomar parte do programa de Mestrado no CESTEH/
ENSP da FIOCRUZ [...]. Ali tive a chance de contribuir para a ampliação 
da luta [...] em todo o país [...] e, mais tarde, em todo o mundo[...].

FIS - E então você começou a participar de outras lutas nesse 
campo?

NF - Sim, exatamente. E foram muitas [...]. E sempre de maneira 
articulada com instituições do setor público e universidades. Muitas vezes 
também com ONGs, movimentos sociais e associações de moradores. 
Meu foco [...] sempre foi [...] assessorar as negociações entre sindicatos 
e empresas, apontando soluções técnicas [...]. E, a partir daí, acompanhar 
sua implementação juntamente com os trabalhadores organizados no 
local de trabalho [...].  

FIS - E como era a relação com o setor público e a Academia?
NF - Naqueles tempos a relação se dava primeiramente com a 

pessoa [...]. Depois ia evoluindo para a relação institucional [...]. Dessa 
forma, [...] íamos nos apoiando para transformar as organizações do 
setor público [...] realmente “público” e menos “privado” [...]. Retirar o 
controle da saúde do trabalhador das mãos exclusivas dos médicos das 
empresas foi uma grande conquista dos anos ‘90 [...]. [...] aquela aliança 
de profissionais progressistas e sindicalistas que começava nas fábricas 
se estreitava e se consolidava nas negociações político-institucionais no 
âmbito da Saúde, do Trabalho e da Previdência [...]. 

FIS - E como você foi se “internacionalizando”? O que o 
levou para a esfera internacional?

NF – [...] muitas das empresas que enfrentamos eram 
multinacionais [...]. Então, passamos a buscar apoio dos sindicatos 
nos países de origem dessas empresas [...]. Também busquei apoio na 
literatura técnica da OIT (Organização Internacional do Trabalho), 
por meio da qual conheci e passei a me relacionar com especialistas 
de várias nacionalidades. Em 1991 fiz minha primeira viagem para 

a Alemanha [...]. Ali comecei a estabelecer contatos com técnicos das 
unidades produtoras de cloro-soda. Durante a Rio-92 [...] denunciamos 
a contaminação pelo mercúrio [...] e passei a ampliar os contatos. Pouco 
depois [...], impulsionamos a Campanha Nacional da CUT “Operação 
Caça-Benzeno” [...]. [...] fiquei um mês na Itália a convite do Sindicato, 
junto com operadores em unidades petroquímicas [...]. De volta para casa, 
ajudei a formular a proposta técnica de contenção de emissões e controle 
ambiental nas negociações do Acordo Nacional Tripartite do Benzeno, 
ocorridas de 1993 a 1995 [...]. [...]. Ainda por causa do Acordo, passei dois 
períodos de três meses do ano 2001 estagiando no escritório do “Conselho 
Sindical Assessor” da OCDE, em Paris. [...] em 2002, participei da Rio + 
10 em Johannesburgo, sempre defendendo a importância da participação 
dos trabalhadores no processo de decisão e gestão da segurança e saúde 
no trabalho. [...] a convite da ICEM fui indicado para um Curso sobre 
as Normas Internacionais do Trabalho da OIT [...]. Essa capacitação me 
permitiu entre outras coisas a apoiar o Deputado Federal Ivan Valente 
[...] que levou à ratificação pelo Brasil da Convenção 174 da OIT sobre 
os Acidentes Ampliados [...]. Com o apoio da OIT de Genebra realizamos 
cursos tripartites para capacitação sobre esse tema [...].

FIS - Foi quando você foi convidado para integrar o governo?
NF – [...] Primeiro, para fazer parte do chamado “governo de 

transição”, para “receber” o Ministério do Trabalho (do FHC), uma 
experiência muito interessante que me permitiu ter, pela primeira vez, uma 
visão mais ampla do “mundo do trabalho”. [...] fui convidado para presidir 
a FUNDACENTRO [...].  [...] essa experiência [...] durou apenas um ano 
[...] de muitas viagens pelo Brasil para realizar parcerias com os governos 
estaduais, parcerias com a OPAS e a OIT para eliminação da silicose e 
edição de publicações especializadas, [...] inclusão da dimensão ambiental e 
da sustentabilidade nos estatutos da entidade [...] etc. [...] o então Ministro do 
Trabalho e Emprego (TEM) [...] me convidou para reestruturar e coordenar 
a Assessoria Internacional do Gabinete, [...] a partir de 2004.

FIS - De volta à arena internacional?
NF - [...]. Outra experiência muito rica [...], dessa vez em nível 

ministerial e de alcance internacional. Para não me afastar do nosso tema 
[...] apenas menciono algumas ações que me pareceram relevantes nessa 
área, como a coordenação da Agenda Nacional de Trabalho Decente [...]. 

Nilton Freitas
Nilton Freitas é um veterano militante da saúde do trabalhador e do movimento 
sindical. Com sólida e brilhante trajetória nacional e internacional. Niltinho, como 
é carinhosamente chamado por seus amigos, hoje é o representante regional para 
América Latina e Caribe da ICM [Internacional de Trabalhadores da Construção e 
da Madeira], sediada no Panamá. Arquiteto, Engenheiro de Segurança e mestre em 
Saúde Pública foi assessor do Sindicato dos Químicos/ABC, do Diesat e do Inst/CUT. 
Além disso foi Presidente da Fundacentro e representante do Brasil no Conselho de 
Administração da OIT, durante o Governo Lula. O Fórum Intersindical (FIS) registra 
um pouco de sua rica trajetória. 

entrevistA
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No âmbito da OPAS, [...] trabalhamos na chamada “aliança estratégica” 
entre os ministros da saúde, do trabalho e do meio ambiente das Américas, 
para fortalecer políticas públicas em saúde ambiental.

FIS - Como você avalia a situação da saúde do trabalhador 
hoje, no Brasil e no mundo?

NF - [...] no Brasil me parece sombrio. [...] me refiro ao 
enfraquecimento do movimento sindical, da justiça e do ministério do 
trabalho [...]. Os sindicatos cumprem um importante papel de fiscalização 
e melhoria contínua dos ambientes e das condições de trabalho [...]. 
Os sindicatos, pelo menos, já entenderam que têm de voltar urgente às 
origens [...] organizando no local de trabalho, defendendo as convenções 
coletivas existentes. [...] muitos colegas do setor público buscam apoio 

para o enfrentamento de políticas [...] resgatadas pelos atuais governantes, 
mais conservadores e mais patronais. Isso, na verdade, vem acontecendo 
em todo o mundo [...].

FIS - Para concluir, como você vê a relação da saúde do 
trabalhador com o movimento sindical?

NF - Então, vejo que está mais institucionalizada [...]. E há uma 
nova geração de sindicalistas e profissionais nos serviços de saúde [...]. 
O mundo do trabalho está mudando rapidamente, em especial as relações 
de trabalho. Muitos sindicatos buscam entender melhor as regras de 
mercado e os compromissos não vinculantes aos quais as empresas estão 
submetidas [...]. Tenho trabalhado muito nisso, ajudando a encontrar 
novos caminhos, novas trincheiras de luta.

trAbAlhAdores Anônimos

Jovem ambulante, teu nome é menino ou menina, 
tua escola é a rua...

O tempo passa e as mudanças estão recheadas de leis, pouca 
eficácia na sua aplicação, medos, histórias trágicas... e nossa ternura... 
Esta crônica tem dois atos, separados por quase 35 anos, atores da 
vida real, ‘anônimos’.

1985. Dirigia no viaduto Faria Timbó em Bonsucesso – trecho da atual 
Linha Amarela – quando, num dos engarrafamentos de sempre, fui abordada 
por um menino vendendo lixas de unha. Nessa época, não fechávamos os 
vidros dos carros. – Dona Jô, hoje você vai comprar? O trânsito avançou 
um pouco. – Dona Jô, leva, por favor. Você sempre leva. – Menino, não me 
chamo D. Jô e nunca comprei nada de você. – Você sempre compra, Dona 
Jô; lá na Lagoa. Eu que nunca te vi por aqui. Semanas depois, parei num sinal 
na Lagoa. Não costumava passar por ali. Na janela, o mesmo menino, sorriso 
cativante e esperto: – Dona Jô! Dessa vez, aqui na Lagoa, você vai comprar, 
né? – Está bem, quanto é esse pacotinho? Senão você vai me encontrar até 
em alto-mar. Puxo conversa enquanto pego os trocados: – Que história é essa 
de Dona Jô? – Você é a Dona Jô da novela; está disfarçando para não ser 

reconhecida. Abre o sinal. Tento imaginar em que novela estaria atuando a 
Dona Jô achando que tudo não passava de estratégia de bom vendedor. Sim ou 
não, por onde anda esse trabalhador? Como está, após 35 anos, esse anônimo 
ambulante que tão bem conhecia sua cliente?

2018. Uma tarde. Um subúrbio. Um boteco. Uma amiga. Um 
menino vendedor de pipocas que, desde os oito anos, parou de estudar 
e tornou-se ambulante para ajudar a mãe cadeirante. Atualmente, 
retomou os estudos (está na aceleração) e continua a trabalhar. Teve 
crise de epilepsia na rua mas precisa continuar a trabalhar. – Tenho Deus 
comigo e levarei minha dignidade até o caixão. – No início, minha mãe 
me acompanhava, mas era muito difícil por causa da cadeira de rodas. 
Todos os dias, bem cedo, compra os doces, vai à escola e depois começa 
a trabalhar. Para de vender quando termina o estoque. Quando tem uma 
folga, gosta de brincar com a irmã e não quer que ela o ajude por medo 
de que lhe façam algum mal. Como estará, daqui a 35 anos, esse anônimo 
ambulante tão maduro e responsável? 

Pintura de 
Ricardo 
Ferrari
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perfil sindicAl

É sempre bom lembrar...
Sindicalismo na Era Vargas (Parte 1)

Alessandro Batistella

Durante a Primeira República (final do século XIX, início do 
século XX), os trabalhadores não tinham à sua disposição uma legislação 
que regulasse as relações entre o capital e o trabalho. A atuação política do 
Estado brasileiro frente à classe operária era a famosa frase: “A questão 
social é caso de polícia”. Ou seja, a intervenção do Estado resumia-se 
a repressão policial, prisões arbitrárias, fechamento de associações, 
deportação de estrangeiros etc. A jornada de trabalho chegava a 12, 14 
e até 15 horas diárias e os trabalhadores não tinham direito ao descanso 
semanal remunerado, a domingos e feriados ou a férias anuais. Não 
havia dias de descanso, praticamente não existiam contratos de trabalho. 
Operários eram admitidos e demitidos verbalmente e sem qualquer tipo de 
indenização. Em caso de atraso de pagamento não contavam com nenhum 
recurso jurídico contra os patrões. Não havia qualquer obrigação em caso 
de doença ou acidente de trabalho. Isso sem contar as condições miseráveis 
de vida. As associações (ou sociedades) mutualistas foram as primeiras 
formas de organização dos trabalhadores, além de algumas cooperativas 
de consumo e produção, associações culturais, recreativas, esportivas, 
educacionais e políticas. Gradativamente os trabalhadores urbanos, 
qualificados ou não, buscaram nas “sociedades de resistência” uma forma 
de organização coletiva que respondesse à demanda por representação 
dos seus interesses junto aos patrões e ao Estado no que diz respeito às 
questões do mundo do trabalho. Suas referências políticas para as formas 
de lutas eram propostas políticas de intervenção na realidade baseadas 
no socialismo, anarquismo, reformismo, cooperativismo, cristianismo 
social e, mais adiante, o comunismo. As principais reivindicações dos 
trabalhadores eram maiores salários, jornadas de trabalho menores e 
melhores condições de trabalho. As características do período evidenciam 
a limitação da ação operária, condições de vida e trabalho geradoras de 
conflitos, estrutura sociopolítica com os trabalhadores marginalizados, 
inexistência de canais de diálogo com o poder e as classes patronais. 
Mesmo o Decreto-lei n. 1.637, de 05/01/1907 [http://www2.camara.leg.

br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1637-5-janeiro-1907-582195-
publicacaooriginal-104950-pl.html], que reconheceu os sindicatos, não 
significou sua institucionalização como órgão representativo da classe. 
Entre os anos 1917-1920 houve inúmeras manifestações e movimentos 
paredistas. Esse período é considerado os “anos áureos” do movimento 
operário na Primeira República. Com o crescimento da organização 
operária, a relação capital-trabalho tornou-se uma questão preocupante 
para as esferas governamentais e alvo de intensos debates no Congresso 
Nacional. Após a Revolução de 1930, e ao longo do período 1930-1945, 
a Era Vargas empreendeu nova orientação, valorizando o trabalho e o 
trabalhador. Foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
a promulgação de leis trabalhistas e a Lei de Sindicalização. Marcou-
se o início da intervenção direta do Estado nas questões do mundo do 
trabalho. Mas, a legislação trabalhista, previdenciária e sindical estava 
voltada para os trabalhadores urbanos, enquanto os trabalhadores rurais, 
autônomos e domésticos (a maioria da população trabalhadora) ficaram 
de fora da estrutura de proteção. Em março de 1931, o Decreto n. 
19.770 edita a Lei de Sindicalização. Estabelece o sindicato único por 
categoria, o controle financeiro do Ministério do Trabalho (MTb) sobre 
os sindicatos, o sindicato como órgão de colaboração e cooperação com o 
Estado, a permissão aos delegados do MTb de participar das assembleias 
sindicais, a proibição de atividades políticas e ideológicas nos sindicatos, 
o veto à filiação a organizações sindicais internacionais, a proibição 
de sindicalização de funcionários públicos e a limitação à participação 
de estrangeiros nos sindicatos. Consagrando o princípio da unidade e 
definindo o sindicato como órgão consultivo e de colaboração com o 
poder público, o decreto trazia as associações operárias para a órbita do 
Estado. Seu objetivo era o combate a toda organização que permanecesse 
independente, bem como a todas as lideranças - socialistas, comunistas, 
anarquistas etc. - definidas como capazes de articular movimentos de 
protesto contra a nova ordem institucional.
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Artigo

Invisibilidades e tragédias: o trabalho infantil fora de foco
Valdinei Santos de Aguiar Junior
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No dia 08 de fevereiro de 2019, um incêndio no Centro de Treinamento 
(CT) do Clube de Regatas Flamengo ocasionou a morte de 10 adolescentes e deixou 
outros 3 gravemente feridos. O episódio [...] causa [...] grande comoção não só no 
meio desportivo, mas em toda a sociedade [...]. As vítimas eram jogadores de futebol 
das categorias de base do clube [...]. Há, contudo, no auge das discussões e análises 
sobre o episódio, um aspecto crucial que é pouco considerado [...]: o trabalho infantil.

Evidentemente que os órgãos mais voltados e sensíveis à questão 
do trabalho infantil sinalizam a gravidade do acontecimento no que tange à 
responsabilidade e à relação trabalhista que o clube tinha com os adolescentes de 
suas categorias de base. 

Contudo, nem mesmo esta tragédia se mostra suficiente para ampliar 
o debate sobre o trabalho infantil e, assim, superar dois aspectos marcantes da 
configuração histórica do tema: a) restrita circunscrição setorial e; b) a base 
ideológica dos discursos. 

Em suma, o tema do trabalho infantil, bem como os esforços pelo 
combate e erradicação, (a) é ainda muito restrito às políticas e setores específicos 
relacionados à aplicação do direito trabalhista ou à aplicação dos direitos infanto-
juvenis e (b) funciona sobre uma base ideológica que, dentre outras coisas, 
associa trabalho à pobreza, responsabiliza famílias pelo trabalho infantil e 
desresponsabiliza o poder público e muitas grandes e lucrativas cadeias produtivas. 

Há, na abordagem da Tragédia do Ninho do Urubu, [...] um silenciamento 
do tema do trabalho infantil, uma desconsideração das relações e condições de 
efetivo trabalho das crianças e adolescentes [...]. 

Embora as categorias de base produzam [...] transações altamente 
lucrativas, as representações sociais construídas acerca do emprego de crianças 
e adolescentes em atividades desportivas de rendimento são do tipo de que este 
trabalho é a “grande chance” para crianças e adolescentes realizarem o sonho do 
atleta profissional [...], que são atividades benéficas, seguras, protegidas e que não 
atrapalham o desenvolvimento das crianças e adolescentes. 

Não é colocado em questão [...] como estes sonhos são socialmente 
produzidos, quais os impactos dos treinamentos e competições sobre a escolarização 
e a saúde, tampouco os impactos do distanciamento de crianças e adolescentes 
de suas famílias e da falta de garantias quanto à concretização e continuidade da 
profissionalização.

[...] Então, o que, por ora, podemos perguntar a título de reflexão é por que 
algumas atividades são consideradas trabalho infantil e, dessa forma, são proibidas; 
enquanto outras atividades são socialmente valorizadas e permitidas por lei? 

Se as noções de risco, de prejuízo ao desenvolvimento e de garantia de 
direitos são os fundamentos que diferenciam as atividades exercidas por crianças 
e adolescentes, enquanto trabalho infantil ou não, uma tragédia [...] evidencia(ria) 
que há outros interesses e fatores em jogo e que ainda se faz extremamente 
necessário aprofundar e ampliar o debate sobre o trabalho infantil.

Contudo, o silenciamento do tema, nos faz refletir sobre os motivos 
pelos quais, numa tragédia como esta, o tema do trabalho infantil não é aberto e 
amplamente pautado. 

Primeiro, [...], no Brasil, os trabalhos desportivos exercidos por crianças 
e adolescentes são considerados exceções permitidas por lei. Emprego abaixo 
das idades mínimas, mesmo que estas sejam estabelecidas constitucionalmente, 
são permitidas, desde que observadas certas regras e determinações judiciais 
(Medeiros Neto; Marques, 2013). Logo, ainda que diante do descumprimento das 
medidas de segurança juridicamente estabelecidas para o alojamento de crianças 
e adolescentes, evidentes no caso em tela, a atividade não é vista como trabalho 
infantil, por ser socialmente valorizada e por não ser proibida. 

Em segundo lugar, essa modalidade não é pautada como trabalho infantil.  
Se o fosse evidenciaria a dimensão e gravidade do problema, que não se trata 
de um problema pontual [...]. Se pensarmos que a tragédia ocorreu no clube que 
atualmente é o mais rico do Brasil, podemos imaginar em que condições podem 
se encontrar as crianças e adolescentes nos demais clubes do país, muitos destes 
sem condições de arcar com suas despesas orçamentárias mais básicas [...]. Belém 
(2015) aponta a necessidade de compreender o limiar do que é uma atividade 
artística e esportiva benéfica para o desenvolvimento de crianças e adolescentes 
e quando passa a ser exploração, tornando-se assim prejudicial. Já que é devido 
a essa dificuldade de diferenciar entre o que é direito e exploração e das brechas 
existentes na legislação, que estas formas de trabalho infantil vêm crescendo a cada 
dia (Belém, 2015, p.146).

Em terceiro lugar, porque consequentemente evidenciaria que as bases 
ideológicas que fundamentam o discurso de proibição e combate ao trabalho infantil 
são, também, atravessadas por uma perspectiva hipócrita a respeito da importância, 
função e tratamento sociais atribuídos/ destinados a crianças e adolescentes no 
sistema capitalista globalizado. Hipócrita porque tende a representar as crianças e 
adolescentes como apartados, isentos, mas essencialmente protegidos pelo sistema 
político-econômico. Dessa forma, desconsideram-se questões de classe que 
repercutem no mundo do trabalho e consequentemente também nas circunstâncias 
de trabalho infantil. Isenta-se o capital da sua responsabilidade pela continuidade 
e manutenção da exploração de crianças e adolescentes e, sobretudo, sustentando 
a ideia de que a proibição do trabalho infantil tenha exclusivamente o objetivo de 
proteger os indivíduos, invisibilizando suas características e demandas políticas, 
sociais e econômicas.

Cabe lembrar que a proibição do trabalho infantil, desde as primeiras 
convenções da OIT sobre a imposição das idades mínimas, sinalizava que o 
emprego de crianças e adolescentes relacionava-se às necessidades, demandas e 
condições econômicas dos países.  Historicamente, o estabelecimento de idades 
mínimas para o emprego, para além de visar proteger toda e qualquer criança 
e adolescente, é pautado, também e especialmente, no entendimento de quais 
atividades e circunstâncias podem ou não abrir mão de crianças e adolescentes na 
composição da força de trabalho (Aguiar Jr., 2015).

Assim, quais setores da sociedade tem voz e voto na construção destes 
entendimentos e a quem as proibições, as permissões e a invisibilidade do 
trabalho de crianças e adolescentes de fato beneficiam? São questões silenciadas, 
porém necessárias [...].

Referências:
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2015. ix,156 f. Dissertação (Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2015. 
BELÉM, Kassia Kiss Graneiro; Trabalho infantil esportivo e artístico: o sentido a partir da vivência. 2015. Dissertação (Psicologia) - Universidade Federal da Paraíba, 2015
MEDEIROS NETO, Xisto Tiago; MARQUES, Rafael Dias. Manual de Atuação do Ministério Público na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil/ Conselho Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2013 Disponível em:
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Fiz [...] meus estudos [...] na Faculdade de Medicina da USP 
[...]. Meu primeiro contato com a medicina do trabalho aconteceu por 
acaso. O ponto do ônibus que eu tomava [...] ficava em frente a [...] 
sede de uma tal Fundacentro. Por curiosidade, um dia resolvi entrar 
lá [...]. Comecei a me interessar pelo assunto e, como não encontrei 
nada a respeito na Faculdade [...], procurei informações na Faculdade 
de Saúde Pública [...]. 

[...] acabei sendo bolsista de iniciação científica [...], com um 
estudo sobre acidentes de trabalho em prensas e consegui fazer um 
estágio no Serviço de saúde e segurança do trabalho [...]. Estávamos em 
1975 e a fábrica tinha milhares de operários [...]. As instalações eram 
barulhentas e escuras [...]. Me lembro de uma rápida visita ao setor de 
fundição, que parecia literalmente o inferno; [...] disseram que, por ser 
mulher, não deveria entrar, uma vez que lá dentro o calor era tão forte que 
alguns operários trabalhavam nus! [...]. 

No entanto, percebi que a empresa queria [...] extinguir, ou pelo 
menos diluir, o papel das condições de trabalho na saúde e segurança e 
enfatizar o (mau) comportamento do trabalhador [...]: embora as máquinas 
fossem desprotegidas, os acidentes que elas causavam eram imputados 
a ‘atos inseguros’ dos trabalhadores [...]. [...] o Serviço de medicina 
do trabalho ministrou (palestras) [...] sobre os efeitos prejudiciais de 
aparelhos eletrodomésticos caseiros sobre a audição dos operários e não 
se falava nada do ambiente fabril! 

Quando faltavam apenas uns meses para minha formatura, me vi 
obrigada a interromper os estudos e sair de casa, para evitar [...] repressão 
da ditadura militar [...]. Só voltei depois de um ano, [...] quando pude 
então me formar. [...] fui para a França, encontrar meu companheiro que 
lá já estava, exilado. 

Em Paris, conheci o professor Alain Wisner, diretor do 
prestigiado Laboratório de Fisiologia do Trabalho e Ergonomia do 
Conservatório Nacional de Artes e Ofícios. Ele [...] me aceitou como 
aluna [...]. [...] adquiri uma profissão. Fiquei no Laboratório durante 
três anos [...]. Para eles, a ergonomia [...] pretendia adaptar o trabalho 
aos homens. Estavam também elaborando [...] a Análise Ergonômica do 
Trabalho, um método cujo centro é uma análise detalhada da atividade 
do trabalho [...] a partir de observações in loco [...]. [...] o Laboratório 
[...] formava equipes [...]. Participei de uma [...]. Éramos um grupo 
multidisciplinar formado por psiquiatra, ergonomista, economista e 
sociólogos que precisou de muitas reuniões preparatórias apenas para 
acertar um vocabulário em comum [...]. 

[...] Em 1980, com meu companheiro anistiado, voltamos ao 
Brasil. Eu precisava urgentemente de um emprego e me lembrei da 
Fundacentro [...]. Fui contratada e esse emprego [...] só terminou quando 
me aposentei em 2012. [...] a Fundacentro é a única instituição federal 
dedicada à pesquisa em saúde e segurança dos trabalhadores brasileiros. 
Hoje, com a extinção do Ministério do Trabalho, ao qual era vinculada, 
temo pelo seu futuro. 

Lá criamos um Serviço de Ergonomia no qual procuramos 
desenvolver a ergonomia tal qual era defendida no Laboratório de Wisner 
[...]. [...], procuramos dar prioridade às demandas que nos chegavam, 
principalmente de sindicatos de trabalhadores [...]. Fizemos algumas 
formações de ergonomia para sindicalistas que nos abriram algumas 
portas de pesquisa, e respondemos a várias demandas do Ministério 
Público em ações judiciais. 

Em termos de pesquisas, acredito que minha maior contribuição 
tenha sido o desenvolvimento da Análise Coletiva do Trabalho (ACT) 
[...]. [...] defino a ACT como um método de análise do trabalho no qual 
são os trabalhadores que analisam seu próprio trabalho, com a auxílio 
de técnicos externos, em reuniões de grupo, fora do local de trabalho e 
tentando responder o mais exaustivamente possível à questão “O que 
você faz no seu trabalho?” [...].

[...] os problemas que o trabalho acarreta, na vida e na saúde, 
[...] aparecem como “atrapalhadores” para a realização de um trabalho 
bem feito e interessante [...]. [...] todos podem participar em igualdade 
de condições, [...] porque todos sabem o que fazem e [...] produzem 
descrições e análises extremamente pertinentes de seus trabalhos. Não é 
raro vermos os próprios trabalhadores se espantarem com a quantidade de 
coisas que sabem e fazem depois de uma ACT [...].

Leda Leal Ferreira

Médica formada na Faculdade de Medicina da USP, em 1976, Leda desde sempre 
dedicou-se à Ergonomia. Apaixonada pelo trabalho e pelos trabalhadores, fez 
doutorado em Ergonomia na França, escola de referência e inspiração dos 
grandes ergonomistas brasileiros, entre os quais se inclui. Foi pesquisadora da 
Fundacentro, onde chefiou o Serviço de Ergonomia muitos anos, e de onde se 
aposentou em 2012. Com vasta obra e dedicação ao tema, Leda tem presença 
fundamental na produção de conhecimentos sobre a Análise Coletiva do Trabalho, 
a Psicodinâmica do Trabalho e a Ergonomia em geral. O Fórum Intersindical 
registrou o relato de sua bela e rica trajetória em saúde do trabalhador.

entrevistA
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[...] na ACT os vários aspectos do trabalho aparecem interligados 
e, além de descrevê-los, eles são interpretados e julgados [...]. Não 
é um método da ergonomia [...]. É um método de análise do trabalho 
[...] que pode ser utilizado por ergonomistas ou por qualquer outra 
disciplina, desde que alguns princípios éticos sejam seguidos: respeitar 
os trabalhadores; ouvir, com genuíno interesse, o que eles têm a dizer; 
adotar [...] o princípio hipocrático “em primeiro lugar, não prejudicar” 
[...], porque sabemos como pode ser perigoso para os trabalhadores falar 
de seu próprio trabalho [...]. 

[...] ouvindo os trabalhadores através da ACT, [...] é espantoso 
[...] o fato de não serem sistematicamente ouvidos [...]. Considero que 
desconsiderar a palavra dos trabalhadores é um dos maiores desperdícios 
da nossa civilização, além de ser uma das maiores causas de seu sofrimento.

[...] as relações com os sindicatos de trabalhadores foram 

fundamentais, não só porque facilitaram o acesso aos próprios trabalhadores, 
mas porque [...] são eles que têm maiores condições de lutar e conseguir 
melhorias nas condições de trabalho. [...] queria destacar a importância dos 
sindicatos de petroleiros. Desde nosso primeiro contato, [...] acompanhei a 
categoria na sua luta [...]. [...] colaborei [...] contra a redução do número de 
operadores e seu efeito na segurança das unidades produtivas da Petrobras 
e nas comunidades vizinhas a elas. [...] os petroleiros estão novamente às 
voltas com uma política de redução de pessoal que aumenta o risco de 
grandes acidentes [...]. Temo que, se a direção [...] continuar teimando em 
não os ouvir [...], os resultados sejam catastróficos.

Por último, convido os leitores a dar uma espiada no https://
trabalhoemtextos.blogspot.com, onde tenho passado bons momentos 
inserindo trechos de obras literárias (mas não só...) e de imagens que 
tratam do trabalho [...].

trAbAlhAdores Anônimos

Jorge Moraes dos Santos estava com 14 anos (possivelmente menos) quando começou
a fazer carreto, feira das segundas. Julieta (Juju), 95 anos, minha mãe, moradora desde menina

no Engenho Novo, conheceu-o quando meu mano maior contava uns oito anos e eu nem era nascida.
O menino Jorge do Carreto, na minha memória dos cinco anos, carregava-me com as cenouras,

batatas, berinjelas, folhas e divertia-me. À frente ou atrás, mãos dadas a um/dois filhos,
seguíamos duas, três, quatro quadras, até em casa.

Feiras mudam de lugar e os carreteiros as acompanhavam.
Em especial os que ganhavam a confiança das freguesas.

Jorge nos viu crescer e sempre nos respeitou, Juju faz questão de lembrar.
Nascemos e crescemos nesse subúrbio do Rio - numa rua que chega ao morro São João -,

estudamos em escola pública do bairro, chegamos à universidade,
conseguimos bons empregos e vivemos de nossos trabalhos.
O mano maior está com 71 e Jorge do Carreto tem 74 anos.

Jorge do Carreto nasceu no São João e estudou em escola pública como nós quatro,
mas precisou parar ao final do primário (atual 1ª fase do ensino fundamental).

Jorge nos viu crescer e sempre nos respeitou.
Jorge empregou-se como ajudante de serviços gerais, ferreiro e metalúrgico.

Casou-se e teve oito filhos e 17 netos. Durante uns vinte, trinta anos, meu pai o encontrava
a caminho do trabalho e proseavam um pouco. Nos últimos quinze anos bate à frente

de nossa casa, pede e recebe uma quentinha e uns trocados.
Às vezes, Juju contrata seus serviços (limpeza das grades de ferro da garagem) ou lhe pede

para comprar algo na redondeza. Elogia muito sua competência e honestidade
e diz que ele nos protege da bandidagem do entorno.

Jorge nos viu crescer e sempre nos respeitou.
Chama Juju de madrinha e o mesmo fazia com o Seu Abrão, de quem herdou

as poucas roupas surradas. Minha mãe pediu-me permissão para esta doação.
Agradeço ao Jorge (nunca lhe disse isto) a ternura que sentia ao vê-lo

com alguma camisa ou short do meu pai.
As mesmas lágrimas que brotam agora com a certeza de que

Jorge nos viu crescer e sempre nos respeitou. 
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É sempre bom lembrar...
Sindicalismo na Era Vargas (Parte 2)

Alessandro Batistella

Constituiu-se, desse modo, um modelo sindical sob controle so-
cial que buscava a harmonização e pacificação do país, em matéria de 
conflito de classes. Uma das principais consequências desse modelo foi 
o corporativismo. As corporações, com base na associação representati-
va dos interesses profissionais, adquirem um status de classe social que, 
embora distinta da classe capitalista, não refletem o interesse da socieda-

de como um todo. 
Entre 1932 e 1934, 
sob o ministério 
de Salgado Filho, 
foram promulga-
das quase todas as 
leis  trabalhistas 
- horário, férias, 

trabalho feminino e 
de menores -, leis previdenciárias 
- aposentadorias e pensões por 
intermédio de Institutos de Apo-
sentadorias e Pensões (IAPs), e as 
instituições de enfrentamento dos 
conflitos de trabalho - Comissão 

e Juntas de Conciliação e Con-
venções Coletivas de Traba-
lho -. O objetivo principal era 

imprimir uma política sindical 
capaz de combater o comunismo 

e outras ideologias contestatórias do 
movimento operário, que fizesse do sin-
dicato uma associação apolítica, com 
paz social e deixar ao encargo dos pa-
trões a intervenção e o controle direto 
dos meios de produção. 

É importante enfatizar que as 
leis promulgadas foram resultado das 
grandes mobilizações dos trabalhadores 

durante a Primeira República, nos 
anos pré-1930. Não foi uma doação ou 
simples outorga. Tampouco, apenas uma 

estratégia de cooptação. Desqualificar 
a história de luta da classe trabalhadora 

é desconhecer que a política sindical/
trabalhista do Governo Provisório possuía 

objetivos claramente econômicos. Outro 
fator era atrair os trabalhadores do campo 
para o trabalho industrial nas cidades. Nos 

anos 1930, o Brasil era um país rural 
com 75% da população no campo. 

perfil sindicAl

A legislação criada apenas para trabalhadores urbanos tornava 
o trabalho industrial mais atrativo. A sindicalização não era 
obrigatória, mas era como se fosse, pois somente os sindicalizados 
gozavam dos benefícios da legislação. 

Para ser reconhecido, o sindicato devia ao Ministério do 
Trabalho várias exigências: ata de instalação das associações 
classistas, relação dos sócios, cópia dos estatutos e o pedido de 
reconhecimento do Estado. A carteira de trabalho também era 
considerada um instrumento de controle da classe trabalhadora. 
Os anos politicamente turbulentos do pós-1930 culminaram com 
a Constituição Brasileira de 1934. Embora eleito indiretamente 
pelos constituintes, o presidente da República, Getúlio Vargas, cujo 
mandato iria até 1938, passou a ser legitimado como presidente 
em tempos de normalidade constitucional. Mas, a movimentação 
política mantinha-se intensa, a despeito de que a Carta de 1934 
propusesse um Estado mais democrático e menos centralizador. Este 
fato, com o fim do regime discricionário fortaleceu o movimento 
sindical e social. Verdade que a eclosão de várias greves no período 
1934-1935, denotava que se mantinha a linha de atuação do Estado 
e da burguesia dos anos anteriores que insistia em descumprir a 
legislação e continuava tratando a questão social como caso de 
polícia. Diante de vários acontecimentos, com destaque para 
a Intentona Comunista de 1935, o país de Vargas caminhou 
para a solução autoritária que culminou com o Estado Novo e a 
Constituição de 1937, conhecida como Polaca, por ser inspirada 
na constituição fascista polonesa da época. Inicia-se a ditadura do 
Estado Novo e, em 1939, com o objetivo de consolidar a estrutura 
sindical subordinada ao Estado, foi promulgado o Decreto-lei n. 
1.402 (unicidade sindical, federações regionais e confederações 
nacionais). Em 1941 (1º de maio) foram inauguradas as Juntas 
de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho (criadas pela 
Carta de 1934). Visava-se uma justiça especial do Poder Executivo 
(e não do Judiciário) para evitar conflitos e greves. Finalmente, 
em 1º de maio de 1943, amplia-se a legislação trabalhista com a 
consolidação das leis anteriores e a criação de novas regras, com a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

O fato de se tratar de um grande conjunto de normas 
tuteladoras do trabalho denota o sentido de Estado tutor, protetor e 
retira a ideia de autonomia do trabalhador frente ao conflito capital-
trabalho, o conflito de classe. Ou seja, o Estado diz: “deixa que eu 
chuto”, e o chute resulta sempre em gol do capital. Além disso, a 
CLT impede, na prática, a “solidariedade de classe”, cuja articulação 
horizontal dos sindicatos pudesse uni-los em reivindicações comuns. 

O isolamento sindical se consolida nas datas-bases 
distintas por categoria. A despeito de algumas medidas favoráveis 
aos trabalhadores, consolidou-se a estrutura sindical brasileira: 
burocratizada, vertical e subordinada ao Estado.
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A assistência médica hospitalar na era dos monopólios
Herval Pina Ribeiro

Uma das maneiras de educadores aprofundarem visões que 
levem à formulação de políticas e ações autônomas de interesse da 
classe trabalhadora é se debruçarem e contextualizarem documentos de 
análises anteriores[...]. 

Apesar da vigência do SUS ser imperativo constitucional pétreo 
[...], logo houve um retrocesso brutal dessas políticas quando os problemas 
[...] se tornaram mais complexos e difíceis de resolver pela piora das 
relações sociais de classe e trabalho nos dez anos subsequentes de 
governos e políticas neoliberais [...]. [...] houve 
injunções políticas e econômicas externas, via 
Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional 
e Organização Mundial do Comércio, em favor 
dos interesses monopolistas do império norte-
americano desestabilizadoras das políticas voltadas para a universalização 
de direitos [...]. [...] tais serviços são necessidades coletivas universais e 
permanentes, não bens de consumo eventual [...]. 

Para reverter a condição de subalternidade de vender-se para 
trabalhar é preciso enxergar a violência das relações sociais de classe e 
trabalho no mundo industrializado e do capital financeiro que distribui 
desigualmente riqueza, bem-estar e longevidade para as populações 
de uma pequena banda de países ocidentais e para a maioria das 
populações do mundo, sempre dos países periféricos do capitalismo, 
impõe o contrário: mal-estar, doenças e mortes prematuras [...]. [...] 
são as desigualdades de propriedade dos meios de produção e poder 
entre as classes sociais que fazem as diferenças do viver, adoecer e 
morrer1. Difícil é convencer que mais proveitoso é garantir políticas e 
ações autônomas que se antecipem a mal-estares de saúde transitórios, 
muito comuns que por vezes resultam em doenças diagnosticáveis. 
Foi no decurso do capitalismo industrial que a medicina ocidental 
se concentrou no indivíduo como instrumento futuro ou presente da 
produção obrigado a abdicar da condição de 
sujeito do seu corpo e objeto eventual de um 
cuidador em medicina. 

Ao lado de substancial aumento havido 
de inovações tecnológicas na produção de bens 
e serviços em saúde assistencial, a releitura e 
contextualização da citada análise evidencia 
retrocessos enormes em Políticas de Saúde 
e assistência médica e hospitalar que estão a 
devorar o SUS. 

Em suma, os brasileiros [...] precisam 
mais de políticas de saúde e economia concatenadas que de práticos da 
medicina que a exercem com vistas ao aumento de renda e bens. [...] 

Medicina é Ciência e Ciência precisa de cientistas que a pensem e saibam 
o que fazem. 

A noção de saúde pública no Brasil deu um salto qualitativo enorme 
com Osvaldo Cruz [...]. Inspirado no Instituto Pasteur, onde se tornara 
um cientista maduro, Osvaldo Cruz ao subir o morro de Manguinhos 
decidiu criar um instituto de ciências biomédicas, a partir dos inóspitos 
e pouco acessíveis barracões de Manguinhos, que transformou num 
profícuo laboratório de produção de vacinas de qualidade assegurada. [...] 

em curto espaço de tempo ergueu um congênere 
do Pasteur nos trópicos graças a excepcionais 
atributos seus, entre os quais o de recrutar e 
trabalhar com jovens estudantes incutindo-lhes 
noções de compromissos e deveres públicos, a 

par de lhes assegurar empregos em tempo integral. Abdicou da função de 
pesquisador para ser gestor público e o foi dos grandes. 

[...] A Fundação Osvaldo Cruz foi longe, ainda bem, mas 
conquanto produza e muito em ciências não aplicadas e não biológicas 
são as universidades estatais e públicas de hoje que produzem ciência e 
formam cientistas em todas as áreas do conhecimento2. [...] Como uma 
andorinha só não faz verão, uma fundação de saúde pública, por melhor 
ou maior que seja, não abarca as ciências e os cientistas que precisa em 
um país num estado de desenvolvimento industrial tardo e dependente. 

Não há por que enxergar a assistência médica hospitalar dentro 
da Previdência Social como algo insólito. Blindá-la e assim mantê-la 
como aconteceu antes da vigência do SUS foi uma estratégia política 
acertada que garantiu sua criação e existência concreta, vinculando-o a 
uma política pública e estatal da República Federativa do Brasil com 
as cláusulas pétreas na Constituição que inclui deveres e direitos dos 
Estados federados. Nada impede que a União, recorra à Previdência 
Social para disponibilizar seus recursos para garantir a universalidade 

e gratuidade do SUS3. [...] Operar a reversão 
das políticas atuais de assistência médica e 
hospitalar entregando-a inteiramente ao SUS 
é difícil, mas necessidade pública, num Brasil 
industrializado que distribui desigualmente 
riqueza, bem-estar e maior longevidade para 
uma minoria que se aposenta cedo com gordos 
salários e para a maioria do seu povo impõe, 
agora mais do que antes faz o contrário: mal-
estar, doenças e mortes prematuras. Como 
foi dito, são as desigualdades de propriedade 

dos meios de produção e poder entre as classes sociais que fazem as 
diferenças do viver, adoecer e morrer. 

Referências Bibliográficas
1 - A leitura de 18 Brumário de Luís Bonaparte (Marx,1852), se faz necessária para se entender o Brasil de antes e de agora e suas classes, especialmente a burguesa e estamentos, como a média ou pequena burguesia. Do texto não cabem 
analogias. Napoleão III, diz Marx, é tratado chistosamente como o pequeno por Vitor Hugo sobrinho de Napoleão I.  Afinal, já dissera ele que a história, como no caso, só se repete como farsa. A recomendação é que se a faça a releitura de 18 
Brumário na edição da Editora Paz e Terra (1974) cujas orelhas do livro foram orelhas escritas por Carlos Nelson Coutinho, tem uma apresentação de Octávio Ianni e dois prefácios, um de Engels e outro de Marx.
2 - Sobre neocolonialismo em ciências é oportuno ler Stepan, N. Gênese e Evolução da Ciência Brasileira. Osvaldo Cruz e a política de Investigação Científica e Medica. Rio de Janeiro: ArtNova, 1976, livro seminal para compreender as 
relações da ciência, em particular em medicina e saúde pública e coletiva em países capitalistas retardatários. 
3 - Gentil, D.L. A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social Brasileira-Análise financeira do período1990-2005. Tese de Doutorado. Instituto de Economia (IE)-Centro de Ciências jurídicas e Econômicas (CCJE) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, setembro de 2006.

Operar a reversão das políticas atuais de 
assistência médica e hospitalar entregando-a 
inteiramente ao SUS é difícil, mas necessidade 
pública, num Brasil industrializado que 
distribui desigualmente riqueza, bem-estar e 
maior longevidade para uma minoria que se 
aposenta cedo com gordos salários e para a 
maioria do seu povo impõe, agora mais do que 
antes faz o contrário: mal-estar, doenças e 
mortes prematuras

Para reverter a condição de subalternidade de 
vender-se para trabalhar é preciso enxergar a 
violência das relações sociais de classe e trabalho 
no mundo industrializado e do capital financeiro
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entrevistA

Volney Magalhães Câmara
Volney Magalhães Câmara é dessas pessoas discretas e modestas, cuja trajetória profissional acumula 
honrarias e importantes contribuições para o campo da saúde-trabalho-ambiente. Jovem veterano 
médico, formado em 1974, há muitos anos é Professor Titular da Faculdade de Medicina e do Instituto 
de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ). Doutor em 
saúde pública (1986), fez mestrado em Medicina Ocupacional em Londres (1977) e pós-doutorado 
em Saúde-Ambiente na Organização Pan Americana da Saúde em Washington/USA (1993), onde é 
consultor, especialmente na Epidemiologia dos poluentes químicos, com destaque para o mercúrio. 
Nesta entrevista Volney fala um pouco de si e sua história.

O início da minha preocupação com a relação do ambiente [...] com 
a saúde ocorreu em um período em que a Saúde do Trabalhador e a Saúde 
Ambiental não tinham as dimensões atuais [...]. Em 1973 após 2 aulas sobre 
“Higiene do Trabalho”, como aluno da [...] hoje Faculdade de Medicina da UFRJ, 
fiquei muito interessado pelo tema. Descobri a existência de uma especialidade 
médica voltada para um segmento prioritário da população para ações de saúde 
pública [...]. Quando estava no quinto ano do curso médico, momento que teria 
de decidir sobre [...] internato [...], lembro que encontrei na escada [...] o Chefe 
do Departamento de Medicina Preventiva [...] Professor José Rodrigues Coura.

Recordo que disse ao Prof. Coura que gostaria de cursar um internato 
em Medicina do Trabalho [...]. [...] disse que [...] o Departamento precisava 
de alguém com esta formação e que durante o internato eu teria aulas de 
clínica médica e faria estágio em empresas. Depois [...] ele conseguiria uma 
bolsa para que eu fizesse o Mestrado na Inglaterra [...]. [...] este apoio foi 
fundamental para minha formação. O curso de Mestrado foi na Universidade 
de Londres [...] em 1977. Lá existia um Centro de Medicina Ocupacional para 
pesquisas e ensino financiado pela Central de Trabalhadores da Inglaterra [...]. 
[...] eu recebia uma bolsa do CNPq (recursos públicos) e não poderia falhar 
[...]. Minha Dissertação foi sobre Acidentes de Trabalho no Brasil [...].

Na volta ao Brasil tive a oportunidade de trabalhar com vários colegas 
altamente competentes do Serviço de Saúde Coletiva do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho e do Departamento de Medicina Preventiva [...].

O meu engajamento na Saúde do Trabalhador ocorreu também neste 
período [...]. A Saúde Ambiental [...] surgiu na minha vida devido ao fato de 
desenvolver pesquisas sobre exposição e efeitos adversos para a saúde causados 
pelo mercúrio, que sempre ultrapassa os limites do ambiente de trabalho e atinge 
a população em geral [...]. Depois, cursei o Doutorado na FIOCRUZ a partir de 
um estudo coorte retrospectivo sobre efeitos tardios na saúde de trabalhadores 
causados pelo uso do mercúrio na agricultura. 

Nesta trajetória foi muito importante a realização, em 1993, do 
concurso para Professor Titular em Medicina do Trabalho na UFRJ. Eu estava 
em uma atividade de pós-doutorado no México [...] quando recebi um fax [...] 
avisando do Concurso e sugerindo minha volta para preparar o Memorial, 
Curriculum e Conferência. O tema da Conferência foi sobre a epidemiologia 
dos efeitos do mercúrio na agricultura.

Em relação às minhas participações relevantes na área de saúde-
trabalho-ambiente, posso dizer que nós desta área sempre enfrentamos 
dificuldades [...]. Todavia somos insistentes e conseguimos algumas 
conquistas. Entre as participações que julgo relevantes vale destacar que elas 
somente ocorreram porque sempre tive o privilégio de trabalhar com pessoas 
excepcionais [...].

Na pesquisa, participamos de um projeto que levou ao banimento 
do agrotóxico mais vendido no Brasil na década de ‘70 e que teve decisiva 
e fundamental atuação dos trabalhadores. No plano institucional deixamos 
de ser na UFRJ uma Seção do Hospital Universitário para progressivamente 
chegarmos ao Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. No ensino de 
graduação, criamos uma disciplina de Saúde e Trabalho para a graduação do 
curso de Medicina, disciplinas de Saúde do Trabalhador, Saúde Ambiental 
e Vigilância em Saúde Ambiental para o curso de Saúde Coletiva e outros 
cursos da UFRJ. Na pós-graduação temos uma das linhas de pesquisa do 
Programa de Saúde Coletiva. 

Hoje no IESC um aluno pode fazer curso de Graduação, Residência, 
Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado em Saúde Coletiva, 
com ênfase em Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental. 

Em atividades junto a outras instituições cito no Ministério da Saúde 
a parceria com a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental/
CGVAM e o Instituto Evandro Chagas onde desenvolvemos em parceria 
diversos treinamentos, programas, projetos etc.

No apoio em Saúde Ambiental aos países das Américas cito o 
desenvolvimento de atividades conjuntas com a Organização Pan Americana 
da Saúde na área de Saúde Ambiental [...].

Atualmente, as atividades de ensino que desenvolvemos são voltadas 
[...] para os cursos de graduação em Medicina e Saúde Coletiva; curso de 
capacitação online de Epidemiologia em Vigilância em Saúde Ambiental; curso 
de Residência em Saúde Coletiva e curso de Pós-graduação em Saúde Coletiva 
da UFRJ. Junto ao Instituto Evandro Chagas/Pará desenvolvemos um Doutorado 
à Distância e colaboração nos Programas de Pós-Graduação em Epidemiologia e 
Vigilância em Saúde (PPGEVS) e Virologia. 

Quanto à pesquisa a preferência é sempre pela exposição ao mercúrio, 
embora os alunos dos cursos de pós-graduação nos levem para outros 
caminhos. Vale citar que sempre tive sorte com os Mestrandos e Doutorandos 
que orientei e que me ensinaram e continuam ensinando muito sobre questões 
importantes da Saúde Coletiva. 

Estamos iniciando um estudo coorte na Maternidade Escola da UFRJ 
[...] em que a exposição de crianças a vários poluentes ambientais e também 
os efeitos adversos à saúde são acompanhados durante a gravidez, parto e em 
vários momentos até as crianças completarem 4 anos de idade. Este é o projeto 
PIPA (Projeto Infância e Poluentes Ambientais) e meu principal interesse neste 
estudo é logicamente o mercúrio. [...] Trabalhar no IESC é gratificante e por este 
motivo, após 41 anos como Professor da UFRJ [...], não quero me aposentar. 
É fácil desenvolver atividades acadêmicas porque nossa equipe de Saúde 
Ambiental e do Trabalhador é excelente [...].
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trAbAlhAdores Anônimos

Troquei carnes por frutas para poder viver!
Carlos vende frutas em praça bucólica do Grajaú. Não conheceu 

Gramsci [1891-1937], nem o movimento operário italiano [1950-70]. Ao 
entrevistá-lo e sentir sua tristeza sobre a ocupação anterior, o lema dessa 
histórica luta de trabalhadores - “A saúde não se vende nem se delega: 
se defende” (Paiva e Vasconcellos, 2010) - tomou meus pensamentos. 
A certeza de Carlos, que hoje se recusa a vender sua saúde, foi moldada 
em ossos e carnes que cortava, limpava, embalava... cortava/limpava/
embalava... às toneladas e toneladas... ritmos da esteira cegante, 
ambiente gélido, jornadas noturnas, horas extras obrigatórias... para 
bater a META da EMPRESA: tonelada e meia por turno!

Não consegue? Não gosta? É pegar ou largar. Há fila aguardando 
vaga. ‘Palavras de ordem’ das chefias martelando suas mãos, ombros, 
dilacerando cada fibra de seu corpo e de sua dignidade... como as carnes 
e ossos que nem mais conseguia enxergar... DESEMPREGO!  Há três 
anos, a CRISE que exclui ‘improdutivos’ empurrou Carlos e cerca de 
34 milhões de brasileiros (IBGE, 2017) ao mercado informal. Crise que 
não dá trégua e continua ‘batendo metas’ de desemprego, adoecimento e 
mortes no trabalho. Casado, um filho, 42 anos, após 23 anos de trabalho 
no frigorífico, Carlos abriu uma banca de frutas. Era gerente de produção 
quando foi demitido. 

Perguntei-lhe, receando a resposta, se o atual era melhor do 
que seu trabalho anterior. O olhar úmido e apagado expressou-se antes: 
O que ganho agora é bem menos. Mas não valia a pena o estresse que 
eu passava como gerente de produção. Tudo que fazia para garantir a 
produção nunca bastava. O frio intenso, a jornada noturna, o excesso de 
horas extras para conseguir bater metas de produção... Aqui posso viver! 
Carlos teria mais a dizer; respeitando sua dor, conduzi a conversa a rumo 
mais ameno. De uns tempos para cá, o comércio de rua tem modificado 
o perfil de mercadorias com oferta de frutas, sacolés, lanches rápidos etc. 
O Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro, tem algumas praças atrativas a 
esse comércio. Perguntei-lhe de onde vinham as frutas que vendia, pois 
há feiras de orgânicos de cultivo e produção próprios. Direto, mudando 
de assunto, respondeu-me: Minhas frutas vêm da CEASA (Central de 
Abastecimento-RJ). Um caminhão nos abastece às 8 horas e ficamos 
aqui de segunda a sábado até 19:30 horas. Vida corrida, longas filas 
de supermercados (estas pela redução de postos de trabalho de caixas/
empacotadores - a crise!), comprinhas a caminho ajudam a reduzir o 
estresse cotidiano dos fregueses/as. 

Carlos, trabalhador anônimo, escolhe o pedido lendo a preferência em 
nosso semblante... enquanto sorri e saboreia a fortuna do viver em liberdade!

O Vendedor de Frutas, 
Tarsila do Amaral - 1925

Desencarne a carne

Se não basta a carne viva
Torturar não basta? TRITUREI

Mais ainda? Pise e invoque DEUS.
Cuspa em cima também,

Se aquilo ainda não basta.
Quer mais? Faça rimas:

OPERÁRIO – SALÁRIO – OTÁRIO
Outras rimas?

MEU NEGO: DESAPEGO!
DESEMPREGO.

Domitílio de Andrade 2019
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O livro Ambiente de Trabalho – a luta dos trabalhadores pela 
saúde de Ivar Oddone, Gastone Marri, Sandra Gloria, Gianni Briante, 
Mariolina Chiatella e Alessandra Re foi editado no Brasil em 1986. 
Sua apresentação foi escrita por David Capistrano*. Nela, ele conta que 
conheceu Oddone, um dos autores do livro, em 1979, em Roma. Na época, 
assinala David, em São Paulo “dávamos os primeiros passos no caminho 
de construir um pensamento e uma prática novos, progressistas e afinados 
com as aspirações dos trabalhadores, no campo da saúde ocupacional.” 
Era o tempo de organização da Reforma Sanitária Brasileira e o termo 
saúde ocupacional ainda não havia dado lugar à expressão saúde do 
trabalhador, posteriormente consagrada na Constituição Federal de 1988. 
David se disse muito impressionado com Oddone por sua “sólida cultura, 
firme compromisso com os trabalhadores e agudo sentido de realidade”. 
Associava essas qualidades àquele que foi um dos principais mentores 
do modelo operário italiano (MOI) à sua valorização da prática, ação e 
trabalho concreto.

Continuando sua apresentação, David relata o que vinha sendo 
feito desde 1979 até o momento de lançamento do livro, em São Paulo, 
com destaque para as semanas de saúde do trabalhador, que deram 
origem ao Diesat [Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisa de 
Saúde e dos Ambientes de Trabalho], os vários encontros, congressos 
e publicações. Relata também que vários sindicatos criaram comissões 
de saúde e começaram a surgir os Programas municipais e regionais de 
Saúde do Trabalhador. Estes que foram os embriões dos atuais Cerest 
[Centros de Referência em Saúde do Trabalhador] da Renast [Rede 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador]. David chamava a 
atenção, também, para o crescimento do número de técnicos – médicos, 
engenheiros, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, químicos etc. – 
cuja visão assumia o ‘ponto de vista de quem trabalha’. Refutava a visão 
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patronal ou “imparcial” desses técnicos. Ou seja, em sua apresentação, 
David enaltecia “o crescimento do movimento em defesa da saúde dos 
trabalhadores”, mas, em sua precisa e arguta análise, de forma muito 
sintética alertava para quatro grandes obstáculos do movimento. Todos, à 
época (1986), ainda “longe de terem sido removidos.”  

O primeiro obstáculo era a “persistente dificuldade de 
enraizamento dos sindicatos nas fábricas”. Dizia que nos locais de 
trabalho, sem deitar raízes o movimento seria impossibilitado de 
desenvolver a luta pela saúde com a força necessária para remover as 
condições nocivas. A razão, assinalava, é que os operários detinham o 
conhecimento necessário e específico para essa mudança.

O segundo era a incompreensão, por parte de grande parcela do 
movimento sindical, de que a luta pela saúde era um fator de organização 
do sindicalismo nas empresas.

O terceiro era a questão da “consciência ecológica”. A 
fragilidade dessa consciência presente no movimento sindical acarretava 
a “frouxidão dos laços” entre os movimentos sindical e ambientalista. 
O argumento?, dizia David: “a degradação do ambiente natural e das 
cidades, a contaminação que atinge a todos enquanto consumidores e 
enquanto moradores, tem origem nos locais de trabalho”. E ressaltava 
a necessidade de uma aliança entre o mundo do trabalho e o mundo da 
cultura e da ciência.

Finalmente, o quarto obstáculo, em que assinalava não ser o menos 
importante, era “o raquitismo de nossa democracia”. Essa democracia, 
dizia, detinha-se na porta das fábricas e na porteira das fazendas.   

David conclui sua apresentação dizendo que o livro ajudará a 
unidade na luta dos “vermelhos” e dos “verdes”. 

Em pouco mais de duas páginas, David Capistrano escreve uma 
pérola de reflexão e atualidade que nos infunde respeito e saudade.

O dirigente sindical não deverá desanimar, afinal é somente

através do outro que a humanidade ganha existência. Sem o

outro não há alegria, beleza, encanto ou amor. Os seres

humanos estão destinados a este encontro que também acontece

na dor e no sofrimento e, principalmente, na luta. Urge que os

sindicatos abram as portas para que a solidariedade possa

emergir como valor e criar possibilidades de outros modos de

vida em sociedade e a tolerância, assim, possa ser restituída.

Como na Música de Ivan Lins e Vítor Martins:

Começar de Novo Vai Valer a Pena.

Luizinho do EISA 

Coluna Opinião – 10/09/2019
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Sou fonoaudióloga, graduada em 1995 pelas Faculdades Integradas São 
Camilo, em São Paulo. Recém-formada, [...] tomei conhecimento [...] do Programa 
de Aprimoramento Profissional (PAP) do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest). Na ocasião, [...] me inscrevi e, selecionada em 1996, iniciei 
o Aprimoramento no Cerest [...]. O PAP [...] adota metodologia de aprendizagem 
a partir do treinamento em serviço e sob a supervisão de profissionais qualificados 
[...]. No Cerest/SP, a turma de 1996-1998 foi composta por profissionais [...] de 
fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, engenharia e comunicação [...]. Naquela 
ocasião, o serviço [...] atuava de forma consistente na criação de modelos de 
assistência e vigilância em saúde do trabalhador (Visat) [...]. 

[...] Foram bons momentos de aprendizado [...] do campo da ST, com 
destaque para o curso de ergonomia [...], cujo conteúdo enfatizou a importância 
da análise da atividade de trabalho como estratégia de compreensão e como 
possibilidade de promover transformações nas situações de trabalho, além da 
atuação prática no setor de fonoaudiologia [...]. 

Ao fim do aprimoramento (1998) continuei nos espaços do Cerest, na 
coordenação do projeto “Jovem Trabalhador” [...]. [...] o projeto teve como objetivo 
discutir o trabalho precoce a partir da sensibilização dos profissionais da área da 
saúde pública [...]. Decorrente do projeto realizamos [...] seminário [...], em 2000, 
no qual foram apresentadas experiências relacionadas ao trabalho infanto-juvenil, na 
perspectiva de sua erradicação e controle do trabalho do adolescente [...]. 

Ingressei na Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP) em 2002, no cargo 
de Diretora Técnica de Serviços da DVST [Divisão de Vigilância Sanitária do 
Trabalho] no CVS [Centro de Vigilância Sanitária] [...]. Minha primeira e 
principal atribuição foi coordenar o Curso Básico de Visat para profissionais de 
Visa [Vigilância Sanitária] [...]. [...] participei de grupos de trabalho responsáveis 
pela elaboração de instrumentos técnicos e legais de proteção da saúde dos 
trabalhadores [...]. A elaboração da Programação das Ações de Vigilância Sanitária 
propiciou aprofundar critérios de pactuação para as ações de Visa [...].

Na perspectiva do Controle do Risco Sanitário, trabalhamos na constituição 
dos Programas Estaduais de Visat, [...] (que) compõem-se de ações estratégicas, de 
responsabilidade da gestão estadual (central e regional) e municipal, e envolvem: 
definição do universo, elaboração de instrumentos técnicos e legais, capacitação 
das equipes, disseminação de informações, articulação intra e interinstitucional e 
inspeção nos locais de trabalho [...]. 

Assumi a direção da DVST em 2010 [...]. Na época [...], expandimos nossa 
atuação, tendo como propósito a implementação da PNSTT [Política Nacional de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora] (2012). [...] estabelecemos [...] o foco na educação 
permanente em ST, fortalecimento da Visat e expansão dos programas estaduais 
já instituídos e no aprimoramento da Renast [Rede Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Trabalhador]. Dentre os programas desenvolvidos destaco o do amianto. 
As ações de Visat nas indústrias do estado tiveram seu momento de destaque 

em 2008/2009, após a Lei Estadual nº 12.684/2007, que proibiu (seu) uso [...]. 
Questionada no STF [Supremo Tribunal Federal], por uma ADI [Ação Direta de 
Inconstitucionalidade], a lei paulista só foi confirmada em 2018. A revogação da 
liminar em junho de 2008 [...] possibilitou que realizássemos as inspeções nas 
indústrias e, posteriormente, no comércio de material de construção [...]. 

[...] fiz parte dos grupos de trabalho, com o propósito de direcionar a ação 
de Visat [...]. Nesses quase dez anos à frente da coordenação da ST, alguns projetos 
foram desenvolvidos junto às Universidades [...]. Na perspectiva da intersetorialidade 
e da produção de novas tecnologias em Visat, participei do projeto “Vigilância em 
Saúde de Base Territorial, Integrada e Participativa” (2015) [...].

Com o CESTEH/ENSP/Fiocruz participei dos projetos “Vigilância 
em Saúde Mental e Trabalho e do Setor Sucroalcooleiro” [...]; do “Curso de 
Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, na modalidade 
de ensino à distância” [...]; [...] de aulas e bancas do “Mestrado Profissional em 
Vigilância em Saúde do Trabalhador” [...].

Com o DIHS/ENSP/Fiocruz participei da discussão inicial do “Curso de 
Formação de Multiplicadores em Visat” [...]. A tarefa estabelecida para a CT foi 
repensar o modelo instituído pela estratégia da Renast, rever os caminhos traçados 
para integrar a rede de serviços do SUS com vistas à atenção integral à saúde 
do trabalhador, de acordo com os princípios, diretrizes, objetivos e estratégias 
estabelecidas pela Política Nacional [...].

Conhecer a atuação dos municípios na Visat tornou-se para mim uma 
questão de pesquisa, que levei para o mestrado, em 2005, na Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo [...]. A pesquisa propôs a elaboração de 
um modelo de avaliação padronizada capaz de oferecer interpretações sobre os 
serviços municipais que atuam em Visat. Em 2014 [...], ingressei no Doutorado 
[...] da Universidade de São Paulo [...]. [...] foi a oportunidade para refletir de modo 
mais sistematizado sobre a Visat [...].

A vivência como coordenadora da ST em um estado tão complexo como 
São Paulo exigia uma reflexão mais profunda das causas e dos efeitos dos entraves 
[...] para o pleno desempenho das atividades de Visat, com foco na análise e 
intervenção sobre os ambientes, processos e formas de organização do trabalho 
geradoras de agravos à saúde. Assim, a pesquisa nasce da disposição para melhor 
entender a realidade no estado, e da necessidade de compreender se a concepção 
de Visat [...] está de fato incorporada na prática [...]. Os resultados e as reflexões 
decorrentes estão servindo de base para revisar os programas vigentes [...].

A realidade da ST no SUS, no contexto atual de [...] precarização do 
trabalho reflete diretamente na saúde física e mental dos trabalhadores [...]. O 
estabelecimento de estratégias de enfrentamento destes problemas complexos e 
a busca da efetivação de uma política de Estado condizente com a perspectiva de 
superação da precariedade do trabalho contemporâneo e com a proteção integral da 
saúde dos trabalhadores deve ser nosso objeto de discussão e ação [...].
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entrevistA

Simone Alves dos Santos
Simone, apesar de sua estampada juventude, é presença obrigatória, há 20 anos, em 
qualquer discussão que se faça em Visat [Vigilância em Saúde do Trabalhador] no Brasil. 
Coordenadora de ações de Visat no maior estado brasileiro - São Paulo - ela sabe o quanto 
é difícil defender a dignidade humana e intervir sobre o mundo do trabalho para garanti-
la. Sempre suave e delicada, é uma mulher que tem a firmeza e a garra necessária para o 
enfrentamento contra aqueles que fazem da ganância a sua única razão de ser. Exemplo a 
ser seguido ela fala um pouco de sua rica e linda trajetória. Vamos ouvi-la.
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Artigo

A Anvisa e a Saúde do Trabalhador: questões não resolvidas
Benefran Júnio da Silva Bezerra

Os agravos relacionados ao trabalho causam uma vítima a cada 
47 segundos no Brasil [...]. O termo “acidente” encobre uma sistemática 
estruturada de conveniência e conformismo com os agravos e doenças 
relacionados ao trabalho que, embora muitas vezes sejam vistos como 
“fatalidades” são, na realidade, evitáveis [...]. Uma das grandes conquistas 
dos trabalhadores e da Reforma Sanitária é o Sistema Único de Saúde 
(SUS), [...]. Sobretudo, compete ao Estado, por meio do SUS, [...] promover, 
prevenir e proteger a saúde dos trabalhadores por meio de ações deliberadas 
e sistemáticas que atuem nos determinantes do processo saúde-doença, 
mediante políticas sociais e econômicas efetivas (BRASIL, 2006). 

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) definiu Saúde do Trabalhador 
como “(...) um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores (...) (Art.6º §3º da Lei nº 8080/90)”. 

De igual modo, a ‘vigilância sanitária’ foi definida como “um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 
saúde (...)” (§1º, art. 6º, Id) [...]. 

Silva & Pepe (2012) observam que a Lei provocou uma mudança 
em seu objeto de atuação, determinando que a Visa ampliasse o seu leque 
de intervenção para quaisquer objetos, tecnologias ou processos capazes de 
causar riscos à saúde em todas as etapas do processo produtivo. 

Assim, [...] a Lei do SUS vincula a vigilância sanitária a atuar, 
inclusive sobre os riscos dos ambientes, processos e condições de trabalho 
na cadeia produtiva de bens e serviços de mais distintos setores.

Em cumprimento à lei, em 1991, foi criada a Divisão de Proteção à 
Saúde do Trabalhador dentro da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, 
no Ministério da Saúde (MS), o que representou a retomada institucional dos 
aspectos relacionados à saúde e trabalho por meio das políticas de saúde, face 
ao histórico distanciamento das questões relacionadas à Saúde do Trabalhador 
com o mundo da “Saúde Pública” [...].

[...] a evolução político-institucional da área de Saúde do 
Trabalhador no órgão federal de coordenação do SUS se traduz em grande 
conquista na direção de uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
(PNST), embora permaneça marginal frente a outras prioridades. Apesar 
disso e das diversas reformulações na estrutura organizacional do MS, 
destacam-se como avanços as diretrizes normativas, operacionais e 
instrumentais de grande valor à atuação em Saúde do Trabalhador[...]. Após 
30 anos de SUS, a ‘vigilância sanitária’ vem sendo provocada em todas as 
Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador. O sentido reiterado de 
denúncia deve-se ao fato de que a Vigilância em Saúde do Trabalhador 

(Visat) não tem diretrizes sólidas voltadas para a ação, no âmbito do SUS, 
como pressupõe a Constituição Federal/88 e uma PNST. Segue o quadro 2 
com observações sobre a Visat [...]. 

Apesar de inicialmente alocada na Secretaria Nacional de Vigilância 
Sanitária, a área de Saúde do Trabalhador foi omitida das competências 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na Lei nº 9.782/99. 
[...] Piovesan (2002) e Barbosa (2005) apontam esta questão como alvo de 
disputa política que incorria no risco de “não ter agência”, o que nas palavras 
de Lucchese (2001), resultou na especificação da atuação da Anvisa com 
consequente subtração de competências relativas à saúde do trabalhador, por 
meio da Lei 9.782/99, estando em possível conflito com a Lei nº 8.080/90.

Segundo Vasconcellos (2007), o fato gera desresponsabilização 
das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais sobre a Saúde do 
Trabalhador. Lucchese (2001) aponta que as ações de VISA enquanto 
sistema são fragilizadas, uma vez que as instâncias estaduais e municipais 
que já consolidaram um trabalho nesta área ficaram prejudicadas, e as 
instâncias que não consolidaram atuação nesta área, por outro lado, querem 
se desfazer desta incumbência, embora definida e consignada tanto na 
Carta Constitucional quanto na Lei Orgânica da Saúde. Ou seja, flagrante 
descompasso entre missão e ação.

 Esta questão denuncia ainda que a Visa, ao reforçar suas atividades 
de “regulação econômica” e “controle sobre as coisas” (medicamento, 
alimento), é incapaz de proteger as pessoas que atuam na produção destas 
mesmas coisas, em claro descompasso com as disposições constitucionais 
e legais do SUS. [...] a VISA não demonstra ter incorporado os parâmetros 
teórico-metodológicos como estruturante das ações de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador (Visat) [...]. Neste sentido, as inspeções e 
fiscalizações sanitárias [...], se não incorporarem estes fundamentos 
teórico-metodológicos, correm o risco de redundar em atividades pontuais, 
pouco resolutivas e de cunho burocrático. 

Portanto é urgente discutir a coordenação federal de vigilância sanitária, 
atualmente incumbida à Anvisa, e a sua afirmação enquanto membro da Renast 
(Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador), a fim de contribuir para 
o fortalecimento da articulação intrassetorial e intersetorial na consolidação de 
ações de Visat em nível federal e nos demais entes federativos. 

No caso da população trabalhadora, cumpre a mobilização para 
cobrar o direito de uma vigilância sanitária da parte do Estado que seja 
capaz de atuar na proteção e defesa de sua saúde, nos ambientes de trabalho, 
com quem possa participar dos processos de fiscalização em atenção às 
diretrizes do SUS. Além disso, cobrar de uma Visa que [...] olhe [...] para 
os trabalhadores envolvidos em todas as etapas de prestação de serviços, 
produção e consumo de bens envoltos em ciclos de adoecimento e morte.
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Na Parte 1 do Modelo Operário Italiano (Boletim Nº 44 – abril 
2019) analisamos a apresentação de David Capistrano do livro Ambiente 
de Trabalho – a luta dos trabalhadores pela saúde de Ivar Oddone e 
outros autores, editado no Brasil em 1986. David Capistrano, em aguda 
e premonitória análise chamava a atenção para quatro obstáculos na 
implantação do MOI no Brasil: a “persistente dificuldade de enraizamento 
dos sindicatos nas fábricas”; a incompreensão do movimento sindical de que 
a luta pela saúde era um fator de organização do sindicalismo nas empresas; 
a “frouxidão dos laços” entre os movimentos sindical e ambientalista; e “o 
raquitismo de nossa democracia”, pois ela parava na porta das fábricas e na 
porteira das fazendas. Hoje falaremos do livro propriamente. Considerado 
como um marco da saúde do trabalhador no Brasil, o livro Ambiente de 
Trabalho... inicia com a transcrição de um Manual sobre o Ambiente 
de Trabalho, produzido pela Federação Italiana dos Trabalhadores da 
Indústria Metalmecânica, de 1971. Logo no início, o texto assinala que a 
nocividade que sempre acompanhou o trabalho só seria superada se a classe 
operária se apropriasse das descobertas científicas neste campo. Com estes 
conhecimentos socializados, os trabalhadores deveriam se posicionar como 
protagonistas na luta pela saúde no trabalho. Assim se expressava: “Somente 
uma real posição de hegemonia da classe operária diante dos problemas da 
nocividade pode garantir as transformações que podem e devem determinar 
um ambiente de trabalho adequado para o homem.” O texto reivindicava 
para a classe operária as modificações tecnológicas, técnicas e normativas 
necessárias para a anulação ou redução ao mínimo dos riscos presentes no 
ambiente de trabalho. Assinalava, ainda, que a publicação era fruto de uma 
experiência de colaboração entre operários, dirigentes sindicais, técnicos 
da saúde, médicos, psicólogos que, a despeito de muitas dificuldades, 
construíram um modelo de controle da nocividade no trabalho. 

É emblemática a observação de que nesse processo, os técnicos 
envolvidos colocaram seus conhecimentos científicos à “disposição 
da classe operária”. O manual que consta do livro tem uma ordem de 
apresentação com 52 figuras de ilustração para serem utilizadas nos 
cursos de formação sindical.   

Consta de quatro partes.
Na 1ª parte aponta-se os fatores nocivos em quatro grupos de 

cor: verde - elementos encontrados no ambiente de trabalho e fora dele - 
luz, ruído, temperatura, umidade, ventilação; vermelho - elementos quase 
exclusivos do ambiente de trabalho - poeiras, gases, fumos, vapores; 
amarelo - atividade muscular e trabalho físico; azul - efeitos estressantes 

- monotonia, repetitividade, ritmo excessivo, saturação do tempo, 
posição incômoda, ansiedade, responsabilidade, frustração. Ainda na 1ª 
parte apresenta-se uma resenha histórica de abordagem das condições 
de trabalho, desde as primeiras observações de Marx sobre a saúde dos 
operários, passando pelo taylorismo, depois a ergonomia, até chegar à 
alternativa operária. O texto conclama a organização sindical a promover 
a luta pela saúde, em que o grupo operário, lado a lado com os técnicos, 
torne-se sujeito na solução dos problemas.      

A 2ª parte trata dos diversos fatores nocivos e a influência sobre 
a saúde. Correlaciona os quatro grupos de fatores nocivos a acidentes, 
doenças inespecíficas e doenças profissionais (específicas).

A 3ª parte discorre sobre as soluções que o sindicato pode propor 
para eliminar a nocividade do ambiente de trabalho.

Finalmente, a 4ª parte do livro trata de temas mais específicos, 
de modo a detalhar a forma de abordagem do problema da nocividade.

Na próxima abordagem sobre o MOI (parte 3), detalharemos 
como os operários italianos criaram um método muito avançado, capaz 
de revolucionar a luta pela saúde no mundo do trabalho. 

Capa da edição brasileira do 
livro  Ambiente de Trabalho – 
A luta dos Trabalhadores pela 
saúde Editora Hucitec – São 
Paulo – 1986 

 Capa original da edição 
italiana do livro Ambiente di 

Lavoro - 1977 
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trAbAlhAdores Anônimos

Leonardo Francisco de Oliveira
Toda última 6ª feira de cada mês, Leonardo acorda às 4 horas da 

manhã e se prepara para ir à reunião do Fórum Intersindical.
Mendes, de onde ele vem, fica a cerca de 100 km da Fiocruz, onde 

normalmente ocorre a reunião ordinária. São 100 km que, a depender do 
trânsito, multiplica-se por dois (ou três) em km de paciência. Chega lá, 
e toda vez, na hora da apresentação, ele diz: “sou Leonardo, assistente 
social, moro em Mendes e venho aqui porque os tempos exigem.” E é 
verdade, os tempos exigem, ele sabe e vem conferir. O que o povo do 
Fórum não sabia é que ele vive de música e que pretende manter a sua 
arte, mas quer, também, ir além.

Os tempos exigem.
Leonardo nasceu, há 32 anos, em Mendes, no estado do Rio de 

Janeiro, onde vive atualmente. Passou sua infância em Valença, município 
próximo, onde aprendeu a tocar violão. Aos 16/17 anos, influenciado 
por seu amigo Hericley, baixista, mudou de instrumento, parece que 
definitivamente. Feita a mudança de instrumento, a noite o acolheu. 
Passou a tocar na noite, em bandas de rock. Aos 20 anos, a música de 
Milton Nascimento deu-lhe um sacode. MPB, samba, bossa nova, jazz e 
todo o tipo de som que homenageia o belo passou a lhe acompanhar nas 
peregrinações sob a luz da lua. A música não é a sua única paixão, mas é 
o que lhe garante a sobrevivência digna, sempre de forma compartilhada 
com seus companheiros das diversas bandas em que toca. Leonardo, além 
de fazer 8 a 10 shows por mês, costuma também gravar em estúdio, como 
parte de sua profissão.    

Formado em Serviço Social, trabalhou no SUAS (Sistema 
Único de Assistência Soial), mais especificamente nos seus Centros de 
Referência (CRAS). Como assistente social, cursou a especialização em 
Gênero, Saúde e Direitos Humanos, promovido pelo DIHS (Departamento 
de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural), onde ocorre a maior 
parte das reuniões ordinárias do Fórum Intersindical.

Daí, Leonardo passou a frequentá-lo. Como assistente social, 
Leonardo costuma fazer palestras sobre direitos humanos, em escolas 

e igrejas, especialmente enfocando a violência contra a mulher. Sua 
vocação de palestrante, aliado ao ambiente acadêmico e à veia artística, 
vem estimulando Leonardo a fazer o mestrado, talvez na própria Fiocruz. 
Vamos torcer. Ele pensa em estudar a saúde do trabalhador dos músicos 
da noite. Como um deles, conhece as dificuldades dessa nossa gente 
trabalhadora que alegra nossas noites nos shows e botequins: trabalho 
fragilizado, contratos rompidos, vínculos precários ou inexistentes, 
dificuldades em arcar com a previdência, carregar seus pesados 
instrumentos a cada dia de trabalho, inversão do círculo de sono e, entre 
tantos problemas, agradar a um público que nem sempre é atento ou 
mesmo amistoso. São poucos os trabalhos acadêmicos que se dedicam 
a esse tema. Leonardo tem um material de pesquisa muito rico pela 
frente e um futuro promissor. Ah! E antes que se esqueça, sob o nome 
de Leonardo Francisco, surge um belo poeta. Com uma coluna no Portal 
Valença RJ, ele exibe lindos poemas, dos quais selecionamos um para a 
seção Saúde do Trabalhador é Arte deste Boletim. Vale a pena conferir 
seus poemas no link abaixo   
https://www.portalvalencarj.com.br/category/colaboradores/leonardo-francisco/

Costureiras, Tarsila do 
Amaral - 1950
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Num momento em que o Brasil vive um pesadelo, assolado por 
ideias mirabo            lantes que causam perplexidade e desalento, mas, 
sobretudo denotam retrocessos, alguns à Revolução Industrial, alguns à 
Idade Média e outros, ainda, à Idade da Pedra, é hora de inovar e renovar. 
O Boletim Informativo, prestes a completar 4 anos de edição ininterrupta, 
a partir de seu próximo número (47), apresentará nesta seção os jovens 
profissionais e militantes da saúde do trabalhador, no Brasil. Aqueles que 
bravamente empunham a bandeira da saúde do trabalhador, a despeito dos 
tempos sombrios. São os que chegam. É a vez deles. Os que vão continuar 
a luta daqueles que durante esses anos povoaram a seção “A fala da Saúde 
do Trabalhador”. Nesta edição, prestamos uma homenagem aos que aqui 
contaram suas histórias. Por aqui passaram muitos dos que construíram a 
saúde do trabalhador (ST) no Brasil. O Fórum Intersindical fez um grande 
esforço para não deixar de fora ninguém que, de alguma forma, tenha feito 
parte disso. Nem sempre isso foi possível.

Muitos dos que não estão aqui não foi por esquecimento. Alguns já 
não estavam, outros não foram localizados, muitos foram impossibilitados 
por seus compromissos e agendas, mas a “galeria” dos aqui registrados são 
suficientes para entender a construção da ST no Brasil. São ele(a)s: Anamaria 

Tambellini, Francisco Lacaz, Herval Pina Ribeiro, Carlos Aparício Clemente, 
Lia Giraldo, Heleno Corrêa, Jorge Machado, René Mendes, Gláucia Ieno, 
Teresa Mitsunaga, Beth Dias, Carlos Minayo-Gomez, Maria Helena Barros, 
Raquel Rigotto, Tarcísio Pinheiro, Volney Câmara, Luiz Roberto Tenório, 
Paulo Roberto Gutiérrez, Leda Leal Ferreira, Edith Seligmann Silva, Vilma 
Sant’Ana, Jandira Maciel, Nilton Freitas, Sergio Carneiro, Maria Maeno, 
Fatima Ribeiro, Leny Sato, Ary Miranda, Wanderlei Pignati, Ana Inês Melo, 
Jacinta Silva, Paulo Pena, Hermano Castro, Alexandre Jacobina, Maria 
Juliana Corrêa, Vanda D’Acri, Cecília Paiva, Rodolfo Vilela, Ildeberto 
Almeida (Pará), Nanci Ferreira Pinto, Silvia Albertini, Simone Alves dos 
Santos e Beto Novaes.

O Fórum Intersindical se orgulha de contribuir com a história da 
ST no Brasil. Não é a história completa, nenhuma história é. Aqui faltam 
os trabalhadores que foram os verdadeiros construtores. Mas, extenuados, 
explorados, oprimidos, como sempre, não tiveram tempo para estar aqui 
contando suas histórias com sua própria voz. Mas, por aqui passaram pessoas, 
cujas próprias histórias foram construídas pela voz dos trabalhadores, 
principalmente aqueles que são silenciados. É modesto mas, por ora, é 
suficiente. Continuamos construindo. E agora é hora de “passar o bastão”. 
Que venham os novos guerreiros da tribo! 

Empalhar cadeiras é um dos serviços que resiste à cultura do 
descartável. A persistência nos levou ao Empalhador Gerson Lourenço da 
Silva, 49 anos, nascido no agreste da Paraíba, em Alagoa Grande. Da terra 
de Margarida Maria Alves (sindicalista assassinada em 1983 por defender os 
direitos dos trabalhadores rurais)*, Gerson começou a trabalhar aos oito anos na 
roça com sua família; aos 25, veio para o Rio de Janeiro em busca de melhores 
condições de vida, deixando três filhos com a ex-mulher sem ter mais contato. 
“Sem dinheiro não consegue nada na vida, né?” 

“Existem vidas!
Vidas tristes, vidas alegres, vidas úteis, vidas inúteis vidas molhadas…

Vidas secas.”
(Graciliano Ramos, Vidas Secas)

No Rio, trabalhou na construção civil. Um dos milhares de vítimas da 
crise, como alternativa ao desemprego, há dois anos aprendeu rápido o ofício de 
empalhador com o irmão que tem 30 anos na profissão. “Não tenho um ponto fixo. 
Vim pra cá porque é melhor, a gente se ajuda [há outros ambulantes no local], mas 
é ruim não ter garagem, uma loja. Tenho um banquinho de ferro, às vezes dá um 
cansaço, o tempo todo numa posição só. De manhã faço alongamento.”

Os clientes trazem ou ele pega os móveis e continua o serviço em sua 
própria casa fazendo de tudo um pouco. Eles confiam, vêm até de outros bairros. 
“Alguns acham o serviço caro, mas negociando, dando desconto ganho até 
caixinha. Meus produtos duram, mas as pessoas preferem coisas que poluem.”

Gosta da sua ocupação pela liberdade e pouco esforço e risco de 

acidente comparado à construção civil. Como 
empalhador teve “cortezinhos” no dedo. Na 
construção civil furou o pé com prego e viu 
um colega se acidentar (“a prancha arrancou 
seu capacete”). Nunca adoeceu por conta 
do trabalho, mas... “nem tudo são flores...” 
Há épocas com poucos clientes, carnaval, 
feriados... Ainda assim não desanima. Persiste 
fazendo outros serviços de acabamento (lixa, 
verniza, cola etc). 

Refém da seca, do trabalho infantil, da crise, dos desamores..., 
sem chances de estudar até chegar ao Rio, Gerson simboliza os milhares de 
trabalhadores brasileiros que seguem em frente, superando obstáculos, buscando 
saídas. Apesar das adversidades, mantém o bom humor em conversa tranquila e 
fácil. Gosta de uma boa cerveja, churrasco, forró e sertanejo... “Qual seu sertanejo 
preferido?” Ri, envergonhado, mas arrisca uns versos da dupla Milionário & José 
Rico: “... Para ser um grande homem tem que ter a majestade da grande mulher. 
Hoje eu quero, na canção agradecer, mais uma vez, tudo que nesta vida você já 
me fez, olha aqui minha mulher, eternamente meu amor” (Majestade, A Mulher). 
“Não sonho mais não.” Queria só continuar os estudos além da 4ª série. Tenho casa 
própria no Nordeste; aqui moro de aluguel, mas vivo sozinho. Costumo dizer aos 
colegas: “É preciso a pessoa trabalhar, saber negociar, saber usar o dinheiro. Não 
adianta trabalhar muito não, que você vai se aposentar do mesmo jeito.”

trAbAlhAdores Anônimos

Gerson, o Empalhador
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Visat em Postos de Combustíveis Flutuantes de Manaus/AM
Silvio Orlon de Castro Chaves

[...] Presente nos ritmos regionais, a vida sobre as águas é uma 
realidade peculiar da Amazônia Legal. Navegando pela região, é possível 
constatar essa especificidade local, onde casas, restaurantes, pousadas, hotéis 
e até Postos de Combustíveis Flutuantes (PCF) estão localizados sobre os rios. 
No que diz respeito aos PCF, localmente conhecidos como Pontões, esses 
estabelecimentos são responsáveis pelo abastecimento das embarcações que 
se deslocam pela região amazônica. 

Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
a Amazônia Legal possui 16 mil quilômetros de rios navegáveis extremamente 
importantes para a dinâmica econômica, social e cultural local [...]. 

Conforme dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), três estados da 
Amazônia Legal (Amazonas, Pará e Acre) possuem aproximadamente 95% dos 
postos de combustíveis flutuantes de todo o país.

Os PCF apresentam vários riscos à saúde dos trabalhadores, tais como: 
quedas no rio, exposição química, assaltos, explosões e incêndios [...]. Apesar 
da relevância econômica para a região amazônica e dos acidentes amplamente 
divulgados, os PCF são negligenciados pela academia, pelo SUS e pelos órgãos 
reguladores, uma vez que inexistem estudos publicados sobre esse tipo de 
estabelecimento; não há relatos sobre ações sistemáticas do SUS envolvendo os 
Pontões e inexistem legislações específicas regulamentando esse tipo de atividade.

Com o objetivo de fazer frente ao cenário de adoecimento e morte dos 
trabalhadores dos PCF, organizou-se no município de Manaus uma série de inspeções 
pluri-institucionais e interdisciplinares envolvendo os seguintes órgãos: CEREST 
regional de Manaus e estadual do Amazonas; VISA MANAUS; Vigilância Ambiental 
municipal; FIOCRUZ e Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis do 
Amazonas (SINPOSPETRO/AM). 

A fiscalização integrada [...] identificou e descreveu pela primeira vez 
as especificidades dos Pontões; constatou a existência de várias irregularidades 
nesses estabelecimentos; entrevistou trabalhadores e autuou os serviços para exigir 
que estes adequem as não conformidades. 

No tocante às especificidades, a equipe de trabalho identificou os seguintes 
achados: o descarregamento de combustíveis é feito por embarcações que transportam 
os derivados do petróleo até os Pontões; os PCF comercializam um tipo de combustível 
inexistente nos terrestres (o diesel marítimo); diferentemente dos postos terrestres, que 
possuem calhas no entorno da pista de abastecimento e na área de descarregamento para 
drenagem dos combustíveis em casos de derramamentos, os PCF possuem barreiras de 
contenção de aproximadamente 10 cm no entorno destas áreas, deste modo, em caso de 
acidente, o produto derramado fica contido na área delimitada e é removido com auxílio 
de materiais absorventes; em caso de vazamento de combustíveis para a água, os PCF 
possuem redes de contenção para minimizar a extensão dos danos ambientais; para o 
abastecimento, os frentistas entregam o bico para os condutores das embarcações e estes 
efetuam o procedimento; devido aos assaltos frequentes realizados por piratas nos rios 
da região amazônica, os Pontões possuem cães de guarda para auxiliar na segurança dos 

estabelecimentos; a venda de combustíveis em recipientes é frequente nos PCF, devido 
às longas distâncias percorridas pelas embarcações na região amazônica, algumas 
destas estocam os derivados de petróleo para evitar o desabastecimento ao longo de 
seus percursos; coletes salva-vidas estão entre os equipamentos de proteção individual 
(EPI) necessários para este tipo de atividade; no que diz respeito aos equipamentos de 
proteção coletiva, os botes salva-vidas são essenciais para os Pontões.

Em relação às irregularidades, a equipe de inspeção constatou: inexistência 
de vários documentos (comprovantes de entrega de EPI, Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) 
atualizados, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros etc.); a higienização dos uniformes não é realizada pelos 
empregadores em lavanderia especializada (os trabalhadores lavam seus uniformes 
em suas residências); inexistência de protetores nos bicos de abastecimento; venda 
de combustíveis em recipientes inadequados; uniformes inadequados e comprados 
pelos trabalhadores; inexistência de proteção respiratória de face inteira, com filtro 
para vapores orgânicos, para os trabalhadores que necessitam do seu uso quando 
necessário; calçados inadequados (chinelos); inexistência de botes salva-vidas; 
ausência de guarda-corpo nas bordas; amostras de combustíveis armazenadas em 
locais inadequados etc. 

No que diz respeito às entrevistas dos trabalhadores, estes relataram 
principalmente situações relacionadas aos acidentes de trabalho (queda no rio e 
queimaduras); morbidade referida (dores musculares, tontura e fraqueza); percepção 
subjetiva dos riscos (risco de explosões e incêndios; exposição química) e melhorias 
nas condições de trabalho (trabalho sem carteira assinada).

Constatou-se que apesar dos PCF apresentarem muitas especificidades, 
há várias semelhanças desses serviços com os seus homólogos terrestres. Deste 
modo, muitas das não conformidades existentes nos postos terrestres e relatadas 
por diversos autores (MENDES et al., 2017; MOURA-CORREA, et al. 2014) 
também foram detectadas nos Pontões.

A despeito dos vários incêndios e explosões envolvendo os Postos 
Flutuantes, os estabelecimentos inspecionados não estavam regularizados junto ao 
Corpo de Bombeiros. 

Em um dos Pontões fiscalizados, havia uma churrasqueira em área externa 
para preparo de refeições dos trabalhadores, o que potencializa o risco de sinistros. 
Ressalte-se que nenhum serviço apresentou comprovantes de treinamentos dos 
funcionários referentes às medidas preventivas e de combate à incêndios. Além 
disso, os postos flutuantes fiscalizados não possuíam botes salva-vidas para 
auxiliar na evacuação do ambiente quando necessário.

Espera-se que as medidas adotadas pela equipe de inspeção sejam capazes 
de alterar o atual quadro de irregularidades encontrado nos Pontões.  [....] constatou-se, 
através do portal da ANP, um aumento de quase 100% no número de estabelecimentos 
regularizados junto a esta agência reguladora no município de Manaus, o que pode ter 
sido influenciado pelas intervenções integradas nos postos flutuantes.

Referências: 
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Disponível em: http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/produto-v.pdf. Acesso em: 23 fev. 2019.
AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP). Sistema para pesquisa de postos autorizados pela ANP. Disponível em: http://www.anp.gov.br/postos/consulta.asp. Acesso em: 8 fev. 2018 e em 13 mar. 2019.
MARINHA resgata corpo de desaparecido após explosão de posto de combustível em Abaetetuba. Diário Online. Disponível em: http://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-441014-marinha-resgata-corpo-de-desaparecido-apos-
explosao-de-posto-de-combustivel-em-abaetetuba.html. Acesso em 15 fev. 2019.
MENDES, M. et al. Normas ocupacionais do benzeno: uma abordagem sobre o risco e exposição nos postos de revenda de combustíveis. Rev bras saúde ocup, v. 42, n. 1, 2017.
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É sempre bom lembrar...
Modelo Operário Italiano (Parte 3)

perfil sindicAl

Em 2007, Ángel Cárcoba Alonso, sociólogo, sindicalista e 
ativista político espanhol, publicou o livro: La Salud no se Vende ni 
Se Delega, se Defiende. El Modelo Obrero. O livro está disponível em 
nossa página no Blog. Veja em: https://www.multiplicadoresdevisat.com/
saude-trabalho-direito-livro

Baseados na sistematização proposta no livro, por Ángel Cárcoba, 
apresentamos sinteticamente como os operários italianos criaram um 
método avançado que revolucionou a luta 
pela saúde no mundo do trabalho. De início 
é fundamental ressaltar que o controle 
da nocividade no trabalho, durante pelo 
menos dois séculos, foi sempre “obra e 
graça” de profissionais técnicos (médicos, 
engenheiros, higienistas etc.) que, pagos 
pelo patrão, decidiam que medidas tomar para preservar a saúde dos 
operários. Decidiam “pero no mucho”, pois a palavra final era sempre do 
patrão e de seus gerentes se poderiam ou não ser executadas as medidas 
de proteção e controle dos fatores de risco. E não é preciso ser profeta ou 
vidente para saber que o patrão, na avassaladora maioria das vezes, não 
acatava a decisão técnica, por razões óbvias. 

Segundo o capital, o investimento em saúde e segurança no 
trabalho é despesa (“desnecessária”). Essa realidade ainda permanece. 
Basta ver o anúncio do atual governo brasileiro sobre diminuir 90% das 
Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. O 
que os operários italianos fizeram na década de 1960 foi, exatamente, 
contraporem-se a esta perversa lógica gerencial do risco à sua saúde. O 
processo iniciou-se ainda nos anos ’50 quando a CGIL [Confederação 
Geral dos Trabalhadores Italianos] propôs uma estratégia de “retorno à 
fábrica” que previa “negociar todos os aspectos da relação de trabalho”. 
A experiência iniciou na Farmitalia, quando um grupo de trabalhadores 
começou a promover entrevistas e assembleias para debater as 
características do processo produtivo e sua influência sobre a saúde. 
Em 1961 foi estabelecido um Acordo que 
envolvia 180.000 trabalhadores. 

A pauta de reivindicações foi 
revolucionária para a época:
• substituição de toda substância e processo 

perigoso por outro menos nocivo; medidas 
de prevenção respeitadas pelo interesse 
da produção; criação de comitê ambiental; rotatividade e pausas nos 
trabalhos de risco; direito do sindicato intervir con especialistas 
próprios e externos. Após essa fase, em 1963, o movimento ampliado de 
operários começa a construir uma pauta que previa discutir os seguintes 
pontos:

• a seleção de mão de obra, contestando o modelo “de tipo veterinário”; 
eficácia do controle do processo e condições de trabalho; controle, na fase 
de projeto, de segurança de máquinas, ferramentas etc.; aprimoramento 
da legislação; intervenção na relação homem-máquina; idoneidade do 

ambiente de trabalho, respeitando as exigências psicossomáticas dos 
trabalhadores.

Em 1964 nasce em Turim o primeiro centro de luta contra a 
nocividade no trabalho. Era um coletivo de ensino e pesquisa, composto 
por operários, sindicalistas, estudantes e técnicos. 

Em 1968 é criado o centro de Milão e até 1977 são criados 
mais 14 centros. O movimento operário que, em conjunto com técnicos, 

construiu um modelo revolucionário, pode 
ser resumido em algumas de suas propostas, 
muitas delas realizadas plenamente. Segue 
uma síntese delas. 
• Concepção de organização do trabalho, 
ressaltando as contradições do poder e a 
legitimidade da autoridade.

• Crítica à concepção de neutralidade da ciência e da técnica, ressaltando 
os determinantes sociais na produção do conhecimento.

• Protagonismo dos trabalhadores individual e coletivamente (grupos 
homogêneos). 

• Autonomia do conhecimento para a intervenção preventiva: “conhecer 
para intervir, intervir para melhorar”. 

• Epidemiologia militante. Incorporação do saber e da experiência 
operária. 

• Considerar os danos à saúde en termos de desgaste, mal-estar, sintomas, 
doenças e acidentes, contemplados ou não pela legislação. 

• Relação dialética, intrínseca, entre o conhecimento técnico (acadêmico, 
científico) do especialista e o conhecimento da experiência (empírico, 
subjetivo) do trabalhador: conhecimento “sagrado” + “profano”. Com 
isso, o consenso entre ambos: “validação consensual”.

• Autonomia operária e validação consensual como princípios para 
não delegar as decisões (“não delegação”) a ninguém o controle das 
condições de trabalho e a defesa de sua saúde. 

• Participação direta de todos os trabalhadores. 
• Não monetarização da saúde: a saúde não 
se vende, nem se delega, se defende. 
• Mapa de Riscos como instrumento 
metodológico de análise das condiciones de 
trabalho. 
• Princípios metodológicos estruturados en 
quatro fases: conhecimento, programação, 

intervenção e controle. 
• O que foi proposto naqueles anos, com a mobilização de milhões de 

trabalhadores em todo o país, foi um sinal - o sinal de que é possível 
uma nova ordem no mundo do trabalho -. 

Hoje, o trabalho mudou, o trabalhador mudou, o mundo mudou, 
mas o sinal de que é possível mudar o trabalho continua lá, guardado na 
memória dessa luta. Que se mude, então, a forma do sinal. Num cenário de 
injustiças sempre surgirão sinais luminosos para clarear o obscurantismo 
e guiar os trabalhadores por novos caminhos.

Segundo o capital, o investimento em saúde e segurança no 
trabalho é despesa (“desnecessária”). Essa realidade ainda 
permanece. Basta ver o anúncio do atual governo brasileiro 
sobre diminuir 90% das Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Medicina do Trabalho

Hoje, o trabalho mudou, o trabalhador mudou, o mundo 
mudou, mas o sinal de que é possível mudar o trabalho 
continua lá, guardado na memória dessa luta. Que se mude, 
então, a forma do sinal. Num cenário de injustiças sempre 
surgirão sinais luminosos para clarear o obscurantismo e 
guiar os trabalhadores por novos caminhos.
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[...] Entrei na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para cursar 
Psicologia [...]. [...] já chegando no último ano, com meu primeiro filho com 
4 anos de idade, Márcio [...], aí me perguntava “e agora José?”. Comecei a 
ver que [...] me faltava maturidade profissional. Descartei a possibilidade de 
atuar na Psicologia Clínica [...]. Resolvi ir para um campo mais prático, a 
Psicologia do Trabalho [...]. Sendo assim comecei a estudar uma das linhas, 
chamada de Análise Institucional [...]. Chega então o momento do estágio 
supervisionado e a busca por um lugar para realizá-lo. É quando está se 
instalando, em João Pessoa, uma empresa de fabricação de calçados [...] e a 
coordenação de estágio [...] me envia para essa Indústria [...].  

Me deparo, no pré-estágio, com o conflito entre o que a formação tinha 
me preparado e o que mercado de trabalho tinha a oferecer, pois fui recebida 
por um Supervisor de Produção e [...], ele me diz [...]: “preciso de uma pessoa 
para domar esses trabalhadores, eles não obedecem e são todos ignorantes, 
vindos do interior e não tem educação”. [...] comecei a pensar talvez seja 
esse o maior problema: a forma como são tratados. Fui encaminhada para o 
[...] chão de fábrica, onde me deparei com um grande galpão mal iluminado, 
sem ventilação, piso grosseiro, muito cheiro de cola, trabalhadores (homens) 
de bermuda, e sandálias abertas e camisa de malhas de mangas curtas (suas 
roupas de casa) [...]. Voltando à sala da Supervisão, me foi perguntado o que 
eu poderia fazer e respondi [...]: preciso preparar um plano de trabalho. E 
vem a segunda pergunta: “mas vai começar como?” Respondi: [...], precisarei 
realizar grupos com os trabalhadores para conversarmos e aos poucos 
fecharmos um Diagnóstico Organizacional [...]. [...] foi a última vez que vi o 
supervisor da empresa.

[...] acabei indo parar numa maternidade pública e segui com o 
plano de Análise institucional [...]. Concluí meu estágio apresentando o 
relatório à direção da maternidade [...]. Nessa altura do campeonato, já me 
formando, e trazendo [...], ainda na barriga, minha filha Ingrid [...], me afastei 
das atividades acadêmicas. Retorno três anos depois, para fazer o curso de 
Especialização em Saúde do Trabalhador [...]. [...] não mais me afastei das 
atividades relacionadas à área [...]. 

[...] começo a ter um maior envolvimento com outros grupos da 
UFPB [...]. Eram profissionais ligados ao setor Estudos e Assessoria aos 
Movimentos Populares, grupos ligados à Psicologia do Trabalho, Educação, 
Engenharia de Produção, Geografia, Ciências Sociais [...]. Nosso abrigo era o 
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva/NESC e o Departamento de Promoção 
à Saúde/DPS (CCS/UFPB) [...]. O conjunto dos trabalhos realizados pelo 
CERESAT (Centro de Referência de Saúde do Trabalhador) incluía o campo 
de estágio da residência médica, de graduandos de várias áreas e do PROSAT 

Carmen Verônica Barbosa Almeida
Carmen é jogadora de basquete da Seleção da Paraíba. Do alto de seu um metro e meio é assim que ela 
se apresenta. E depois do espanto inicial ela acrescenta: “basquete de mesa”. Desde que a mesa não 
seja muito alta, acrescento eu. Pós graduada em piadas, ganhou o Prêmio Internacional de Piadas de 
Harvard, no mesmo ano em que o Witzel (governador do Rio de Janeiro) se graduou por lá. A piada 
ganhadora foi aquela do japonês e o Red Hot Chili Peppers. Para fazer jus à Saúde do Trabalhador 
e à Nilma Uchôa, gosta de cachaça. Mas bebe com moderação (somente durante os cursos de 
multiplicadores). Depois que o curso acaba, nunca se sabe. E, entre tantas qualidades, Carmen tem 
duas, em especial: é confiável na causa que abraça e com aqueles que nela lhe acompanham; e é uma 
guerreira, de lança e espada afiadas contra as injustiças e a exploração no trabalho.
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(Programa de Saúde do Trabalhador) [...]. Foram cinco anos de atividades 
com esses grupos onde desenvolvemos trabalhos ligados à erradicação do 
trabalho infantil, trabalho rural e trabalho na construção civil. Com estes 
últimos fiz meu trabalho de especialização [...]. Nesse período meu trabalho 
era voluntário. Fui, então, aprovada em concurso no município de Conde/PB, 
e no mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Nessa pós-graduação 
meu trabalho foi voltado para os trabalhadores rurais e o uso de agrotóxicos 
[...]. A experiência acadêmica de trabalhar com grupos, com Educação 
Popular, trabalhadores de várias áreas, de trabalhar em equipe interdisciplinar 
foi alicerçada ao longo desse tempo, nessa etapa entre a especialização em 
saúde do trabalhador e a conclusão do mestrado.

[...] Já em 2003, trabalhei como técnica da Gerência Técnica de 
Saúde do Trabalhador, da Agência Estadual de Vigilância em Sanitária, 
a partir da qual, realizava trabalhos de Visat [...]. [...] Nesse espaço tive a 
oportunidade de cursar Direito Sanitário, pelo convênio com a ENSP/Fiocruz. 
Trouxe para o foco da Monografia o Direito à Saúde do Trabalhador [...]. [...] 
a Visat tornou-se cada dia mais presente no meu cotidiano profissional. Mas aí 
veio o desafio maior de coordenar o Centro de Referência Regional de Saúde 
do Trabalhador em João Pessoa, onde fiquei por quatro anos (2006/2009) [...]. 
Em 2010, assumo a direção do CEREST estadual, onde fico por dois anos. Em 
2014 retorno ao CEREST João Pessoa, onde atuo no momento, assim como 
leciono na universidade desde 2011, discutindo saúde do trabalhador, em uma 
disciplina do curso de medicina [...]

[...] A Rede - Renast - surge com um propósito importante em termos 
de articulação dos componentes e de um alinhamento do “o que fazer em 
saúde do trabalhador (ST)”. Sabemos que a iniciativa teve essa proposta, mas 
também já podemos observar que [...] essa rede está furada. [...] a precarização, 
ausência de uma formação direcionada e politizada e a influência política de 
gestões comprometidas com o capital [...] são elementos que conseguiram ser 
transversais na Rede de Saúde [...], comprometendo fortemente o que num 
primeiro momento era uma perspectiva positiva [...].

[...] A Rede que se constrói de forma paralela [...] é uma rede em que 
as pessoas que não têm perfil por si só se afastam, mas os que ficam querem 
atuar, estão buscando estratégias nos seus espaços de trabalho e junto às 
gestões falidas. Me refiro a essa rede [...] de multiplicadores de Visat. [...] não 
há remuneração, não há cargos, há o compromisso e a vontade em implementar 
as ações de Visat [...]. Sem a participação social, continuaremos a ter muita 
legislação e [...] pouco cumprimento. [...] Precisamos nos movimentar [...]. 
Acredito que [...] estarmos juntos é preciso para [...] entrarmos nas pautas do 
SUS e ir em busca dos direitos à saúde que se perde a cada dia [...]
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Artigo

Proteção ao Trabalho X Proteção ao Trabalhador: a lógica da saúde e 
segurança do trabalho no período ditatorial brasileiro

Juliana Santos Monteiro

Ao refletir sobre políticas públicas relacionadas ao mundo 
do trabalho no Brasil, nos deparamos com legislações trabalhistas, 
regulamentações em diversas áreas advindas tardiamente, em períodos 
ditatoriais, e concebidas conjuntamente com o empresariado, por 
recomendações internacionais. Por ser um tema amplo e, portanto, 
complexo, o mundo do trabalho no Brasil, perpassa pelo processo de 
industrialização do país, no início do século XX. Questões como salários, 
previdência social, qualificação da mão de obra, condições de trabalho, 
regulamentação de direitos para o trabalhador, entre outros, estavam 
ligados à gênese deste contexto industrial brasileiro. 

A saúde e segurança do trabalhador é um assunto em pauta 
tão importante quanto a relação entre geração de emprego e renda e o 
desenvolvimento econômico do país. Isto porque, não dá para dissociar 
este tema do próprio processo produtivo, já que a força de trabalho, ou 
seja, o próprio trabalhador deve estar bem e apto para o trabalho que 
exerce. Dessa forma, a concepção e a consolidação da política oficial 
voltada para a segurança e a saúde do trabalhador no Brasil estiveram 
vinculadas ao controle do Estado em dois períodos ditatoriais - Estado 
Novo (1937/1945) e Ditadura Civil Militar (1964/1985). 

Segundo José Chasin1, a constituição da burguesia brasileira, 
de forma hipertardia e ainda pela via colonial, gerou uma classe frágil 
em seu processo de autonomia e constituição do capital. Então. o Estado 
brasileiro teve a incumbência de tutelar esta classe social para cumprir um 
desenvolvimento econômico, sem a participação da população. 

Assim, os períodos considerados de desenvolvimento econômico 
para a nação estiveram vinculados à tutela do Estado a esta frágil 
burguesia, que, além disso, sempre esteve associada ao capital estrangeiro 
em detrimento do capital nacional. O domínio deste Estado autocrático, 
por sua vez, ligava-se ao controle do trabalhador em meio às mudanças 
nas questões do trabalho. Daí a necessidade de períodos autoritários 
caracterizados pela repressão ao trabalhador e aos movimentos sociais. 
As questões da saúde e segurança do trabalhador estavam diretamente 
associadas a este processo de industrialização do país e a sua conjuntura 
capital-trabalho, já que era preciso controlar a força de trabalho (os 
trabalhadores), adaptá-la ao trabalho industrial para que a produtividade 
chegasse ao patamar desejado pelo empresariado. 

A nítida preocupação da iniciativa privada na prevenção de 
acidentes e, portanto, na área da Saúde e Segurança do Trabalho não só 
estava diretamente associada ao aumento da produtividade, mas também 
aos custos que as perdas da força de trabalho geravam ao empresariado. 
Logo, a proteção ao trabalho era primordial para o empresariado e seu 
tutor, o Estado, em detrimento da proteção ao trabalhador. 

A ditadura civil militar brasileira (1964/1985) esteve ligada 
diretamente no mundo do trabalho, em que as relações entre Estado 
e capital estrangeiro, personificado pelas multinacionais, tiveram 
mudanças significativas na questão dos acidentes de trabalho.  A política 
de aumento da produtividade do governo ditatorial em conjunto com a 
iniciativa privada, por sua vez, destacou a prevenção de acidentes como 
carro chefe, juntamente com uma nova legislação acidentária, que visava 
à estatização do seguro acidente2, enfatizando a tutela do Estado ante a 
burguesia nesse período.  

Nessa época, a meta do governo de atingir um crescimento 
econômico significativo implicava diretamente na precarização do 
trabalho, em todo o seu conjunto, incluindo as condições de trabalho, 
como a falta de equipamentos de segurança, os locais insalubres, o 
aumento excessivo das jornadas, o ritmo intenso, entre outros.

O fato fez com que o índice de acidentes e doenças do trabalho 
aumentasse de forma categórica3, em todos os setores, principalmente 
aqueles ligados à infraestrutura, como por exemplo, a construção civil. 

Ora, se o trabalhador era o protagonista da política ditatorial, 
tanto na esfera econômica (aumento da produtividade e crescimento 
econômico) quanto na esfera social (arrocho salarial e repressão), ele 
também protagonizava os discursos dos generais referentes à nova política 
de acidentes de trabalho. Esses discursos geralmente mesclavam tons de 
solidariedade e ameaça aos trabalhadores, que deveriam ser controlados 
pelo Estado. 

Portanto, o Estado protegia o trabalho, ou seja, o aumento da 
produtividade para gerar lucro ao empresariado, no qual ele representava 
em detrimento ao trabalhador, que morria e adoecia no seu próprio 
trabalho devido às péssimas condições e à intensificação do trabalho. 
Infelizmente, essa lógica do período ditatorial permanece até os dias 
atuais, para aumentar o lucro das empresas, os trabalhadores sofrem na 
pele as reformas promovidas pelo Estado que continua representando 
somente os donos dos meios de produção. 

Foi com o propósito de analisar esses distintos períodos que o 
livro Proteção ao Trabalho x Proteção ao Trabalhador: a lógica da saúde e 
segurança do trabalho no período ditatorial brasileiro (ver capa ao lado) foi 
elaborado. Nele se apresenta a função social das políticas públicas voltadas 
ao trabalhador a partir da origem e trajetória inicial da Fundacentro - 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
-, criada em 1966, atuando junto ao extinto Ministério do Trabalho até o 
ano passado. A obra elucida os principais pontos da legislação acidentária 
e as propostas da educação prevencionista. 

Vale a pena ler e entender esse processo no mundo do trabalho! 

Referências:
1 - CHASIN, José. A via colonial de entificação do capitalismo. In: O Integralismo de Plinio Salgado: forma de regressividade no capitalismo Híper-tardio. 2ª ed. São Paulo: Ad Hominem/UNA, 1999. Disponível em: Verinotio - Espaço de 
Interlocução em Ciências Humanas, www.verinotio.org, acesso em 01/10/2012.
2 - FALEIROS, Vicente de Paula. Segurança do Trabalho x Segurança do Capital. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade de Montreal (UM). Montreal, 1984, p. 59. 
3 - A edição n.º 16 do Boletim Informativo Fundacentro de abril de 1971, divulgou, em matéria de capa as estatísticas de acidentes de 1970, enfatizando um total de 1.220.111 acidentes, para 7.284.022 trabalhadores ativos, com 143.609.672 
horas perdidas de trabalho. Esta matéria foi publicada com o objetivo de comprovar a importância da Fundacentro e demais órgãos prevencionistas, “no sentido de dar sua contribuição ao pleno desenvolvimento nacional, conjugando a 
produção, o bem-estar e a saúde, bem como colocando a serviço do progresso a enorme potencialidade dos modernos recursos de segurança, higiene e medicina do trabalho”. 
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A luta sindical na corda bamba

perfil sindicAl

Justiça seja feita. Até a Revolução Industrial, lá pelos idos do 
século 18 (anos 1700), os trabalhadores e trabalhadoras - aqueles/as que 
produziam tudo aquilo que os ricos consumiam: a comida, as roupas, 
as armas, os brasões, as joias, as porcelanas, as pinturas, os castelos, 
as igrejas, as coroas, os tronos e os móveis, e ainda limpavam o cocô 
dos barões, dos reis, dos puxa-sacos agregados, limpavam seus penicos, 
massageavam seus pés, abanavam suas peles e produziam os perfumes 
para suas carcaças fétidas e serviam, muitas vezes, de pasto sexual para 
príncipes e princesas - eram homens e mulheres despossuídos de sua 
humanidade. Objetos. Descartáveis. Escravos, servos, lacaios, pajens, 
serventes, serviçais, criados e, enfim, seres sub-humanos, desgraçados... 
sem voz, sem organização. Sem morrer espancado/a não havia nenhuma 
perspectiva de olhar no olho de seu senhor e/ou senhora e, como assinalava 
Millôr Fernandes sobre aquela expressão clássica “e sua maravilhosa e 
reforçadora derivação”, dizer alto e bom som: vai tomar no olho do seu 
cu! Rebeliões se houvessem eram esmagadas como se esmaga baratas, 
mulheres ousando falar alguma coisa?: Bruxas – fogueira! Homens 
valentes se indignando? Forca, empalação e esquartejamento. 

Justiça seja feita. A Revolução Industrial, depois de séculos e 
séculos de ignomínia, começou a mudar essa catástrofe humana. Digamos 
que “humanizou” a catástrofe. Ao criar trabalhadores “livres”, “livres” 
para vender a sua força de trabalho, a nobreza - os mesmos de sempre 
- junto com a burguesia mudaram a forma de esmagar os despossuídos.

Descobriram que esmagar seres humanos como se esmaga 
baratas gastava a sola das botas salpicadas de ouro. O ouro extraído 
das minas pelos escravos de sempre. E resolveram mudar a estratégia 
de dominação e expurgo da alma dos despossuídos. Criaram o contrato 
de trabalho. Como não podia deixar de ser, a Igreja deu sua mãozinha. 
Antes, mandava queimar as mulheres trabalhadoras, chamando-as de 
bruxas, agora, mais civilizadamente, aceitava colocá-las nas novas 
fábricas com seus filhos. Afinal, eram, enfim, “livres”. Mas, justiça 
seja feita, o contrato de trabalho - a invenção da burguesia industrial 
junto com a nobreza e o poder político - abriu a possibilidade de lutar. 
E a luta passou a ser legitimada pelos próprios inventores. Para eles 
- os burgueses, os nobres, os poderosos - o contrato de trabalho era a 
prova de que eles eram justos e que já não se esmagariam mais seres 

humanos com as botas, como se baratas fossem. (Eles sabiam que o 
esmagamento agora se tornava uma coisa abstrata, sob a forma de uma 
norma, um papelzinho, uma lei, um documentinho). O que eles não 
sabiam é que o contrato de trabalho seria, enfim, o eixo de organização 
dos trabalhadores para lutar por dentro dele. 

E aí nasce o primeiro sindicato (1825), na Inglaterra (Manchester) 
e, logo, logo, o fogo se alastra igual buscapé em festa junina. De lá p’ra 
cá, passaram-se quase duzentos anos. Não há dúvida que o contrato 
de trabalho foi sendo aprimorado nessa luta incessante entre eles - os 
inventores - e nós os “agraciados”. Foi sendo aprimorado não porque 
eles quisessem, mas porque seus pescoços começaram a sentir o aço 
frio da espada. Em todos esses anos, eles - chamados atualmente de 
detentores do capital - na luta entre capital e trabalho (devido a uma coisa 
que antigamente se chamava de luta de classe e que agora eles acham 
que já não existe), começaram a perceber que às vezes era melhor ceder 
em “coisinhas”. Durante esses duzentos anos eles entoaram o mantra: 
“Melhor perder alguns anéis - ficam os dedos”.

E foram nos cozinhando nesses dois séculos.
Ocorre que há pouco mais de 30 anos descobriram uma nova fórmula 

de esmagar as baratas sem gastar a sola das botas salpicadas de ouro.
Esmagar com a desinvenção do que eles haviam inventado: 

acabar com o contrato de trabalho.
Esse é o projeto d’eles. 
E assim está sendo feito. Inventaram vários nomes para justificar 

essa desinvenção do que eles mesmos haviam inventado. Começaram 
com reengenharia, reestruturação produtiva, mas depois: 

flexibilização otimizada global;
qualificação reestruturante;

ajuste otimizador flexibilizante;
reestruturação global qualificante ajustável;

hiper-reajustamento qualiflexiglobal neoposicionável; produtividade 
hiperflexi-reestruturativa;

flexneohiper-uber-aputaqueospariu...
Ouviram Caetano: o avesso do avesso do avesso. 
É isso: eles estão nos virando do avesso. 
E vamos ficar aqui calados? 

O ente do trabalho

Trabalho indecente
Risco crescente

Ambiente pungente
Trabalhador doente.

Produção imprudente
Patrão negligente

Acidente iminente
Vida cadente.

Violência latente!
Política descrente

Norma incompetente
Realidade intransigente
Mundo insolente.
Trabalhador valente
Atuação combatente
Trabalho potente
Saúde vivente.
Luta presente
Ação semente
Conquistando gente
Seguimos em frente!
Leandro Vargas Barreto de Carvalho
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trAbAlhAdores Anônimos

Claudinha: congelados com calor, sabor e amor, em domicílio
Cláudia Maria Silva Medeiros de Araújo 

- Claudinha (como se apresenta) -, de 49 anos e natural de 
Fortaleza/CE, veio p’ro Rio aos 9 anos com a mãe e oito 
irmãos, trazidos de dois em dois. “Não havia dinheiro 
para que todos viessem ao mesmo tempo.” Começou a 
trabalhar aos 21 anos em pensão cuja dona ofereceu-lhe 
moradia nos fundos. Três anos depois, pelo falecimento 
dessa patroa, trabalhou em loja de tortas até os 30 anos, 
empregando-se como doméstica com carteira assinada 
durante 15 anos. Precisou parar devido à Síndrome do 
túnel do carpo / DORT [doença osteomuscular relacionada 
ao trabalho] decorrente de lesões por esforços repetitivos, 
cujas dores intensas e resistentes culminaram em depressão. 
“Só quando encontrei incentivo de professor num grupo de 
dança voltei a viver. Às vezes há apresentações na lona cultural. 
Sempre amei danças, adoro dançar, minha vida é dançar...” 

Com a autoestima recuperada, há quatro anos, começou a produzir 
congelados por conta própria, com o apoio da ex-patroa na divulgação do 
novo negócio, para quem continua cozinhando 
refeições para congelamento. Conheci Claudinha e 
seus congelados por indicação de antiga porteira do 
prédio onde moro. Na época eu vivenciava intensas 
dores por Chikungunya, que foram amenizadas 
pela simpatia, sorriso, dedo de prosa e refeições 
saborosas de Claudinha ao entregá-las pessoalmente. A vida corrida torna 
este serviço confortável e imprescindível aos que moram sozinhos em 
grandes centros urbanos. Muitos trabalhadores/as têm este sonho e há quem 
acredite que o micro empreendedorismo seja fácil. 

A rotina de trabalho de Claudinha é árdua. Visando atender à 
diversidade de paladares, opções e restrições dietéticas, a cada sábado 
elabora três cardápios (“Funcional, Maromba e LowCarb”), divulgando-

os pelo WhatsApp com orientação aos clientes de efetuarem as 
solicitações até a manhã das 2as feiras. Entrega os pacotes 

congelados, transportados em recipientes térmicos, aos 
sábados (Ilha do Governador, onde mora) e às segundas 
(outros bairros), respectivamente com motoboy e uber, 
retornando de transporte público. Nas tardes de segunda, 
compra os acessórios e elabora lista de compras segundo as 
encomendas (para evitar desperdício de perecíveis). Terça 
de manhã é do sacolão; a tarde é do mercado e preparo de 
temperos. Na quarta e na quinta, cozinha das 7 às 23 horas. 
Quando tem muitos pedidos, contrata ajudante. 

Uma das filhas a auxiliava, mas não deu certo. 
Agradece, comovida, à sobrinha do coração e à segunda filha. 

Às sextas cozinha nas casas dos clientes. Produz 
cerca de 150-300 quentinhas por semana. “A maior desvantagem 

desse trabalho é a incerteza; períodos de férias e feriadão atrapalham 
bastante. Sinceramente prefiro trabalhar nas casas porque as quentinhas 
não dão muito lucro, é preciso um cardápio variado, caro.” Claudinha 

tem três filhos (duas meninas e um menino 
de 18 anos do último casamento) e uma neta. 
Começou a ajudar na renda familiar no segundo 
filho, vendendo roupas de cama, bijuterias etc. 
nas proximidades de casa. O marido é lancheiro 
em rede de fast-food e às vezes ajuda com a 

louça. “Estudei até a 4ª série do Fundamental. Tenho muita vontade de 
continuar, mas não posso.” 

Ao mostrar-lhe o Boletim Intersindical do Fórum Saúde-
Trabalho-Direito no BLOG www.multiplicadoresdevisat.com, Claudinha 
comoveu-nos: “Vou sair nisso daí? Nem acredito! É muita honra!” 

Trabalhadora, a honra é nossa em aprender com sua luta 
cotidiana! 

Você só faz bem feito se fizer com amor, por 
dinheiro não dá certo. 

Danço e cozinho e sonho em continuar 
dançando e cozinhando com muito amor.

Claudinha

Unos cuantos piquetitos é uma pintura de Frida Kahlo. 
A data de criação é 1935. Retrata o assassinato de uma 
mulher, possivelmente representando a situação da 
pintora ao descobrir um caso de seu marido, Diego 
Rivera, com sua irmã, Cristina Kahlo.
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Cinthia Vivianne Carvalho dos Santos

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (2001) e é Mestre em Saúde 
Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. A Saúde do Trabalhador 
entrou em sua vida em 2003, ao ingressar no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador/AM, o 
qual passa a coordenar em 2005, percebendo a necessidade de aprofundar conceitos teóricos, práticas 
interdisciplinares, articulações intra e intersetoriais e, principalmente, fazer aproximação com os 
sindicatos, o que alcançou bons resultados devido à sua atuação como secretária-executiva da CIST 
estadual. Realiza Curso de Especialização em ST do Cerest em parceria com a UFAM (2010), Curso Básico 
de Visat em 2011 e Mestrado Profissional em Saúde Pública (Ensp/Fiocruz, 2014) com a Dissertação “A 
prática interdisciplinar na VISAT/AM: percepções de uma equipe de saúde do trabalhador”
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[...] Entrei na Universidade Federal do Amazonas aos 18 anos para 
fazer a graduação em Serviço Social. Na época [...], fiz a escolha sem muito 
conhecimento do que [...] era a profissão [...]. Quando comecei a entender 
o que era de fato ser assistente social, [...] fiz a minha opção pela classe 
trabalhadora, [...] o que é completamente diferente de fazer assistencialismo 
[...]. Quando comecei a estagiar acabei indo para a área da saúde. A minha 
primeira experiência foi numa unidade básica de saúde [...] e quando 
estava próximo de concluir o curso, consegui uma bolsa de estágio para 
atuar no INSS, tendo o primeiro contato com a legislação previdenciária 
e participando de projetos voltados para a inserção de trabalhadores no 
regime da Previdência Social. 

Formei-me em 2001 e comecei a trabalhar no Hospital Infantil Dr. 
Fajardo da Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) [...]. Ao mesmo tempo, 
participei [...] do projeto da Secretaria de Assistência Social do município de 
Manaus fazendo avaliações do Benefício de Prestação Continuada. A saúde do 
trabalhador entrou na minha vida em 2003, após ser aprovada num processo 
seletivo na SUSAM e chamada para ingressar no Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador que estava sendo implantado naquele ano no Amazonas [...]. 
Lembro que quando iniciei não tinha muito conhecimento do papel do Cerest e 
[...] tínhamos muitas dúvidas sobre o que realmente deveríamos fazer. No início 
participávamos de reuniões, líamos as portarias [...]. Em 2005, aconteceu a I 
Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador do Amazonas [...] foi aí que tive 
o primeiro impacto sobre como realmente é a SAÚDE DO TRABALHADOR 
[...]. Logo em seguida à conferência, houve uma mudança na gestão do Cerest, 
a coordenadora na época saiu para assumir outro cargo e fui convidada para 
assumir a coordenação do Cerest estadual [...].

[...] Coordenar o Cerest me proporcionou muito aprendizado. Nesse 
sentido percebi a necessidade de aprofundar conceitos teóricos, práticas 
interdisciplinares, articulações intra e intersetoriais e, principalmente, fazer 
aproximação com os sindicatos. Durante dois anos atuei como secretária-
executiva da CIST estadual e nesse período tivemos bons resultados devido 
à parceria com os sindicatos. Realizamos várias ações juntos, foi um 
momento ímpar. 

Em 2010, realizamos em parceria com a Universidade do Estado 
do Amazonas um curso de especialização em Saúde do Trabalhador e 
Meio Ambiente, oportunidade para mim e para os meus colegas do Cerest 
em conhecer do ponto de vista teórico as relações e os processos da saúde 
do trabalhador. 

[...] Durante o curso de especialização pude ter um novo contato com 
a saúde do trabalhador, mais do ponto de vista teórico, a história, suas relações 
e a construção do campo da saúde do trabalhador. Lógico, que, após esse 
momento, algumas coisas mudaram no agir profissional. 

Posso dizer que as nossas ações tomaram outras proporções, agora 
baseadas em algo mais concreto, pois tinham uma base mais teórica. Outro 
momento que considero um diferencial para a minha qualificação foi a 
realização do Curso Básico de Vigilância em Saúde do Trabalhador, em 
2011 [...]. Até então as ações de Visat que nós fazíamos não seguiam um 
método e também não tinham a participação dos trabalhadores. A partir do 
curso as nossas inspeções tomaram novo formato seguindo as diretrizes da 
Portaria 3120/1998. Outro divisor de águas para mim foi a realização do 
Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde do Trabalhador [...] 

[...] é necessário buscar incessantemente o conhecimento. E 
o conhecimento vem de todos os lugares, da academia, das lutas dos 
trabalhadores, de companheiros do trabalho, da nossa família e das nossas 
lutas pessoais. Estou na coordenação do Cerest estadual desde 2005, nunca saí 
do Cerest [...]. O que eu tenho certeza é que vou continuar fazendo saúde do 
trabalhador, porque depois que você se envolve, por mais que você não esteja 
trabalhando diretamente na área, não tem como deixar de fazer parte de você.

[...] Fico pensando às vezes em quanto estamos longe de ver o SUS 
abraçar integralmente a ST. As coisas caminham lentamente [...]. Gostaria 
muito de ver as ações de ST serem desenvolvidas no SUS. Que os profissionais 
percebessem que a não realização dessas ações configura desrespeito à 
legislação e consequente perda para toda a sociedade.

O que considero mais grave é que os próprios profissionais que 
atuam no SUS não percebem que também são trabalhadores e quando eles 
deixam de identificar um acidente de trabalho, por exemplo, eles também 
estão negligenciando sua própria saúde e segurança [...]. A minha percepção 
em relação à atual conjuntura é a de que os Cerest estão sendo, cada vez mais, 
engessados e fragilizados [...]. Cada vez mais vemos Cerest sofrendo ameaça de 
extinção em algumas cidades do Brasil [...]. Não esqueçamos que a ST permeia 
todos os ângulos da nossa vida, configurando um esforço inserido na relação 
capital-trabalho, o que implica na contraposição a grupos de interesse contrários 
aos dos trabalhadores. Sei que às vezes nos sentimos desmotivados pelo que 
está acontecendo no país, mas é preciso encontrar forças para seguirmos em 
frente e superarmos. A cada voz de pessoas que resistem ao desmonte da saúde 
do trabalhador no SUS, temos mais razões para buscar a sua reconstrução [...]. 
Sempre que ministramos um Curso Básico de Visat é mais uma oportunidade de 
defender a ST e arrebatar mais gente para continuar a luta [...]. 
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Artigo

Vigilância em Saúde de Base Territorial, Integrada e 
Participativa: uma experiência de formação em assentamentos 

rurais do Pontal do Paranapanema
Aparecida Pavanelli

O Pontal do Paranapanema é uma região que se localiza no extremo 
oeste paulista, situado na fronteira com os Estados do Mato Grosso do Sul 
e do Paraná. Sua extensão é em torno de 1,2 milhão de hectares, dividido 
em 32 municípios da Alta Sorocabana, onde habitualmente são realizados 
muitos estudos, com participação e incentivos de órgãos públicos, devido 
ao movimento socio territorial camponês e a grande quantidade de 
assentamentos rurais, com suas questões conflituosas pela territorialização, 
a luta pela terra, defesa do ecossistema, existência de agroindústria, 
contaminação do solo, de aquíferos e de trabalhadores rurais.

As condições de vida e trabalho nos territórios rurais vêm ganhando 
espaço de discussão, pelos setores da vigilância ambiental em saúde, devido 
ao uso excessivo de agrotóxicos e suas práticas poluidoras.

A vigilância em saúde é desenvolvida por um conjunto de ações 
que têm o intuito de prevenir os agravos, promover a qualidade de vida 
da população e pela integração dos seus setores, pode apresentar um olhar 
diferenciado e ampliado sobre o ambiente e a população. Esta pesquisa é um 
relato de experiência onde a vigilância foi abordada como um processo de 
formação para ação na Vigilância em Saúde fundamentada nas temáticas de 
estratégias da VISAT, educação permanente, problemas por contaminação 
de agrotóxicos e perspectiva na agroecologia. A agroecologia é uma 
das atividades que despontam na região, frente à intensa utilização de 
agrotóxico, que vem causando adoecimentos à população assentada, como 
perda auditiva, problemas gastrointestinais e câncer.

A experiência no campo da saúde do trabalhador, através das 
temáticas da promoção da saúde, intersetorialidade, agrotóxico, agroecologia, 
trazidas neste estudo, nos apresentou a possibilidade de construção de uma 
rede de saúde envolvendo órgãos governamentais, instituições e trabalhadores, 
através do desenvolvimento das ações de vigilância em saúde rural.

Realizado através de um modelo qualitativo, empírico, descritivo e 
documental, este estudo apresenta relato de experiência de formação para 
a realização de ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador - VISAT, 
motivadas pela possibilidade do impacto sócio ambiental causado pela 
presença do agrotóxico nas regiões do Pontal do Paranapanema.

A implementação das ações de vigilância aconteceu na rede SUS 
por meio de pactuações e realização de atividades com articulação intra e 

intersetorial, trazendo práticas dos profissionais, saberes e experiências dos 
próprios trabalhadores.

Com desenvolvimento científico, formas de pensar a 
vigilância com base territorial foram incorporadas na geografia 
e na epidemiologia que integraram seus conceitos e paradigmas, 
trazendo a dimensão do local, assim como a identificação de situações 
problemas para saúde, analisando de forma sistêmica a questão da 
saúde no tempo e no espaço realizando e proporcionando métodos 
para o próprio foco de atenção da pesquisa.

O objetivo foi analisar esta experiência de formação como 
uma estratégia preparatória para implementação das ações de VISAT 
no território rural, desenvolvida pelo CEREST Regional de Presidente 
Prudente, juntamente com outros órgãos e instituição de ensino, através do 
curso “Vigilância em Saúde de Base Territorial  Integrada e Participativa”.

O curso foi realizado entre de junho e setembro de 2016, dividido 
em 3 módulos, trouxe um grande ganho em termo de saúde, com raciocínio 
espacial e um conceito amplo na visão das ações de vigilância em Saúde 
do Trabalhador. Tais ações devem acontecer na Atenção Básica, pois estão 
asseguradas nos princípios do SUS. Este estudo trouxe uma reflexão sobre 
a importância do desenvolvimento de ações participativas e inovadoras de 
VISAT na área rural. Com a construção do mapeamento do território, para 
conhecer a realidade local, e a criação de uma rede de atenção contribuindo 
para identificação dos principais determinantes do processo saúde-doença, 
ficando mais visíveis impactos e adoecimentos dos trabalhadores do campo, 
possibilitando aos níveis de gestão melhor adequação dos serviços e aplicação 
dos princípios do SUS, como universalidade, integralidade e equidade.

Após o curso, resultados importantes ocorreram tanto para os 
serviços, universidade  e pesquisa em saúde do trabalhador, além da 
parceria interinstitucional local que se estreitou, unindo técnicos de 
diferentes setores e da comunidade, envolvidos por uma causa comum, 
ampliando a visão para desenvolver ações de prevenção e promoção da 
saúde do trabalhador, levando em consideração os sintomas apresentados, 
o ambiente e a exposição aos produtos químicos, pois não há políticas 
públicas de saúde voltadas às necessidades de saúde e especificidades dos 
trabalhadores do campo em assentamentos.
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O extermínio dos bancários e a nova ordem dos otários

perfil sindicAl

Bancários, há muitos anos, têm sido exterminados como moscas. 
A nova ordem do capital - o chamado rentismo -, capitalismo 

volátil, financeiro, lastro de sustentação do desenvolvimento econômico, 
estruturação das transações de mercado, garantia da empregabilidade e 
consequente diminuição da pobreza. HAN?

Coloque tudo anteriormente aqui escrito entre aspas. E agregue: 
CINISMO, HIPOCRISIA, GANÂNCIA sem FIM, EMPULHAÇÃO, 
SACANAGEM, VERGONHA, CORRUPÇÃO, ENGANAÇÃO, 
CONTO do VIGÁRIO, quer mais? Acrescente. De 1990 para cá, só no 
Brasil, o sistema bancário demitiu centenas de milhares de trabalhadores. 
Contribui p’ra que essa desgraça? Se 
não é p´ra fomentar a economia (leia-se 
crescimento econômico: emprego), p’ra 
que serve esse setor? Enquanto a produção 
de bens manufaturados perde posições 
sucessivas na composição do PIB brasileiro, 
os bancos nadam de braçada, de braçada, não, 
de gesticulações oceânicas na lucratividade. 
E seduzem a nova categoria, não dos REIS, mas dos economistas que 
pensam como se banqueiros fossem e que nem um “banquinho” de 
madeira, extraída ilegalmente da Amazônia, têm p’ra sentar de volta aos 
“bancos” escolares que os deformaram. 

E de cambalhada seduzem jornalistas, vendidos ou não, 
políticos, vendidos sempre, pessoas comuns, otárias, que trabalham para 
eles: os Bancos. Isso aí, como diz o presidente da hora, que, aliás, não 
é um problema do presidente da hora. Vem de trás. Siga a lista, para 
ficar na realidade brasileira: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, 
Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer, 
Bolsonaro... O que é isso? Não falem que a inovação tecnológica obrigou 
os bancos a se adaptarem para facilitar a vida das pessoas. 

Se foi isso, abaixo a inovação tecnológica. Se é para voltar à idade 
da pedra em matéria de desemprego e fome e desgraça, melhor voltar 
à idade da pedra do cheque, do atendimento no balcão, do sorriso do 
gerente, mesmo sabendo que você estava sendo roubado um pouquinho 
p’ra abrir seu negocinho, pagar o presentinho da filha, comprar o seu 
carrinho. Hoje, você vai pedir um dinheirinho e corre o risco de virar 
morador de rua, se não tomar cuidado. Mas, 
a culpa é dos banqueiros? Talvez fosse de 
suas mães, mas também não. A culpa é dos 
otários - NÓS - que trabalhamos de graça 
p’ra eles, p’ra que eles “administrem” nosso 
dinheiro. Melhor que isso só uma embaixada 
em Washington. Os otários temos que fazer 
de tudo: maquininhas, terminais, apps, 
calls-centers e muita, muita, exasperação para ouvir algo como: “ligue 
para 2xy34, ou ligue para 4B17CU91 ou entre na internet www.otário.
com.br ou ligue amanhã entre 8 e 15 e 8 e 25, menos 2ª feira, sábados, 
domingos, feriados e 5ª feira”. “Em 1990, eram 732 mil bancários no país, 
segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Em 2018, o setor tinha 450 mil trabalhadores 

diretos (excluindo-se terceirizados), um corte de 282 mil vagas em 28 
anos.” [https://www.otempo.com.br/economia/evolucao-tecnologica-
corta-282-mil-vagas-no-setor-financeiro-do-pais-1.2202671]

Ganha uma embaixada em Washington quem acredita que o 
estrago foi “apenas” o corte de 10 mil vagas por ano em 28 anos (282 mil 
vagas). Nesse cômputo não estão as decepções, com a vida e o país, e as 
violências decorrentes: sofrimento, adoecimento, suicídio, tristeza e, até, 
vontade de votar em fascistas. A natureza humana é imprevisível quando 
é confrontada com uma ordem que não sabe por quem é orquestrada e, 
como solução, tantas vezes, segue o próprio maestro que lhes arruína. Mas 

isso ainda não dá a dimensão do quanto somos 
otários. “De acordo com o levantamento, 
desde 2012, observa-se contínua redução no 
número de trabalhadores nos cinco maiores 
bancos que atuam no Brasil: Itaú, Bradesco, 
Banco do Brasil, Santander e Caixa 
Econômica Federal.”. Nossa paciência se 
esgota. Nossa? Quem dera!! Estamos sendo 

engolidos. A voracidade da baleia é inesgotável.
Quantos Jonas somos? Vamos nos arrepender da crítica para 

sermos devolvidos à maquininha de débito ou crédito? Mas, não fique 
triste! Não somos otários só na empulhação bancária. O cipoal de números 
que nos passam é p’ra enganar trouxa. Não bate lé com cré. O que bate 
são poucas coisas. Em que podemos acreditar? 

Vejamos:
1º - Bancários NÃO estão sendo exterminados. FAKE
2º - NÃO somos todos otários substituindo os bancários, trabalhando por 
eles e dando lucro aos banqueiros para aumentar moradores de rua. FAKE
3º - A participação da indústria de transformação no Produto Interno 
Bruto (PIB), que já foi de 21,6% em 1985, despencou mais de 10 
pontos percentuais em 30 anos, e atingiu 11,40% no ano passado 
(2015), mesmo patamar de 1947. 
[ h t t p s : / / w w w . c o r r e i o b r a z i l i e n s e . c o m . b r / a p p / n o t i c i a /
economia/2016/10/02/internas_economia,551413/cai-a-partitipacao-
do-setor-industrial-no-pib-do-brasil.shtml]
4º - IBGE analisando o PIB: Em relação às empresas do setor financeiro, 

o valor adicionado bruto teve crescimento 
nominal de 16,7%. [https://agenciadenoticias.
ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/ 
2013-agencia-de-noticias/releases/22936-em-
2016-pib-chega-a-r-6-3-trilhoes-e-cai-3-3-em-
volume]
5º - A Amazônia é desmatada/devastada e 
será mais.

6º - A Terra não será mais redonda. E será mais quadrada.
7º - Mulheres bancárias serão violentadas para adiantar o expediente 
do extermínio.
8º - Em Washington teremos um embaixador digno. 
9º - Aos domingos, às 17 horas, frequentaremos uma igreja evangélica
10º - Bancários: DEUS tende PIEDADE de VÓS. FAKE 

Se foi isso, abaixo a inovação tecnológica. Se é para voltar 
à idade da pedra em matéria de desemprego e fome e 
desgraça, melhor voltar à idade da pedra do cheque, do 
atendimento no balcão, do sorriso do gerente, mesmo 
sabendo que você estava sendo roubado um pouquinho 
p’ra abrir seu negocinho, pagar o presentinho da filha, 
comprar o seu carrinho.

Nesse cômputo não estão as decepções, com a vida 
e o país, e as violências decorrentes: sofrimento, 
adoecimento, suicídio, tristeza e, até, vontade de votar 
em fascistas. A natureza humana é imprevisível quando 
é confrontada com uma ordem que não sabe por quem 
é orquestrada e, como solução, tantas vezes, segue o 
próprio maestro que lhes arruína.
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Ele chegou em terceiro como na música Terezinha, de 
Chico Buarque. 

Sem contar vantagens, sem mostrar seu relógio, sem 
vasculhar gavetas, ele chegou como quem chega do nada, 
sem indagar e sem cheirar a comida, sem propalar seu 
nome, sem dizer do que era capaz. 

Foi chegando sorrateiro e sem nada perguntar 
se instalou como um posseiro no coração do Fórum 
Intersindical. Seu nome: Marcel Caldas.

Leitor compulsivo, Marcel não gosta de 
matemática, mas, contraditoriamente, seu trabalho é 
preciso, milimétrico, geométrico, aritmético, matemático, 
enfim. 

O que ele efetivamente não tolera é trabalhar em 
setores administrativos, mas, contraditoriamente, o seu 
processo de criação é administrado de forma matemática 
(milimétrica), com 

o primor da administração planejada, ordenada, inovadora, 
engajada. É um administrador exemplar de imagens e de sons 
combinados. Tocador de tamborim, sua marcação do tempo da imagem e 
do som é precisa. Não sai do ritmo. Seu trabalho, ainda pouco conhecido, 
será. Muito dele está no youtube. São centenas de fotos e vídeos que 
compõem um rico acervo que contribui 

para a memória da saúde do trabalhador no Brasil.
Tudo começou quando um amigo (Fernando) o convidou para 

trabalhar na TV globo como seu assistente de operação de mídia. Marcel 
ficou deslumbrado com as mesas de corte, câmeras de TV, iluminação. 
Apaixonado pelo ambiente colaborativo, foi um período de aprendizado 
com os amigos que conquistou durante sua caminhada profissional. 
Na época não existia formação desse tipo de profissional. Aprendia-se 
uns com os outros. Já com experiência foi convidado pelo Fernando 

trAbAlhAdores Anônimos

Marcel Caldas: A alma visual da imagem voa
O Fórum Intersindical caminha (com ele)

para trabalhar numa produtora, onde praticou e aperfeiçoou tudo que 
aprendeu. Foi editor, sonoplasta, redator, roteirista e até dublador.  
Trabalhou também no atendimento a grandes empresários da indústria do 
cinema, mas o que mais gostava era de edição, direção, criação de vídeos. 
Reunião, orçamento, planejamento... não era bem a sua praia. Hoje, como 
trabalhador autônomo (microempreendedor individual), Marcel trabalha 
com o que ama. Quem ganha com isso é o Fórum Intersindical. 

Marcel em ação no 
Fórum Intersindical 
- 26/07/2019 - Oficina 
Temática com 
Rodolfo VilelaLU
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Fabiana Hermes Supriniak

Fabiana é exemplo. Sempre buscando notícias, novidades, problemas não solucionados (para 
solucionar, claro!). A gente brinca que ao levar para ela alguma demanda é bom levar também 
uma cadeira, porque ela vai pedir para sentar junto e resolver na hora. No seu vocabulário não 
existe cansaço. E, felizmente, na passada em um boteco na saída do trabalho, lá está ela também. 
Porque o tranco na ST é sempre forte e, por isso, diversão e afetos são indispensáveis.
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Pelo Centro Universitário Metodista, IPA, formei-me em Fisioterapia 
no ano de 2001 [...]. As bases curriculares da época nos preparavam para sermos 
bons especialistas em tratamentos traumato-ortopédicos, neurológicos ou 
pneumológicos. Em um estágio extracurricular na Prefeitura de Porto Alegre, no 
final de minha graduação, tive o primeiro (e efetivo) contato com o SUS ao trabalhar 
em um Centro de Reabilitação Física do Município. Fora das clínicas privadas, 
comecei a observar a influência dos determinantes sociais no adoecimento. 
Conheci trabalhadores, suas dores, suas angústias e suas incapacidades [...]. 

Os relatos ouvidos no estágio fizeram com que meu trabalho de 
conclusão fosse voltado ao estudo de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) 
[...]. Em 2001, as considerações do estudo fizeram com que eu fosse contratada 
por uma empresa privada, da área de metalurgia, para atuar na reabilitação, 
in loco, dos seus trabalhadores. Infelizmente, nunca consegui trabalhar 
prevenção nesse local. Por 10 anos, atuei em conjunto com o SESMT [Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho] dessa 
empresa, e pelos tutores, fui moldada nos preceitos da saúde ocupacional. 
Durante esse tempo, realizei diversos cursos e especializações que visavam 
uma reabilitação mais rápida dos pacientes, e neguei toda a experiência social 
que aquele estágio no SUS me trouxera. Na admissão, treinei trabalhadores 
sobre os perigos daquelas formas de trabalho e, por solicitação médica, realizei 
avaliações físicas procurando deficiências na amplitude dos movimentos ou 
incongruências articulares. O foco era encontrar trabalhadores inaptos à função 
pretendida (uma verdadeira heresia à ergonomia). Por não fornecer pareceres 
desfavoráveis aos trabalhadores, pouco fiquei nessa atividade. Fiz muitas 
anamneses buscando encontrar atividades fora do trabalho que pudessem ser 
a origem das doenças ocupacionais, tendo ciência que os examinados tinham 
funções absurdamente repetitivas e forçadas. “É ganho secundário”, ouvia de 
colegas. Falar sobre modo produtivo era impensável naquele SESMT, naquela 
empresa [...]. Fiz concurso público e fui nomeada em 2010 para o Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador de Porto Alegre (CEREST POA). O 
CEREST POA atende quarenta e sete municípios do RS e tem 3 milhões de 
habitantes em sua área de abrangência. Comecei a ler, a estudar, e a entender a 
missão desse local de forma gradativa. Permaneci na assistência por mais dois 
anos, dentro do CEREST, atividade que era prevista pelas antigas diretrizes 
da RENAST [Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador], 
financiadora dos CERESTs. Felizmente, em outras épocas, podíamos nos 
especializar e capacitar para sermos a referência que a nossa área precisava. 
Com a ajuda dos colegas e dos pacientes, bons cursos e muita leitura, a saúde 
ocupacional foi se desconstruindo e a saúde do trabalhador nascendo. Em 
2014, aceitei um novo desafio: gerenciar o Centro. E novamente, minha 
formação base não contemplava o gerenciamento de estabelecimentos de 
saúde. Encontrei na Fiocruz-RJ e na Professora Maria Rita de Cássia Macedo, 
durante a Especialização de Gestão em Saúde, o suporte e a motivação que 

eu precisava. Em um 
dos encontros nacionais 
da RENAST, tive o 
primeiro contato com o 
Projeto Multi plicadores 
de Vigilância em Saúde 
do Trabalhador (VISAT) 
da Fiocruz-RJ.

Após muito pla-
nejamento e negociação com os gestores locais, em 2017 e 2018, a equipe do 
CEREST POA conseguiu promover um curso básico e uma turma de multi-
plicadores de VISAT aqui no Sul [...].

No RS, temos ótimos professores e instituições de ensino públicas. 
No entanto, não vejo a temática saúde do trabalhador explorada como 
devido. [...] não observo um controle social atuante na demanda por 
estudos, na batalha por melhores condições de trabalho ou na estruturação 
de uma rede de atenção para o trabalhador. [...] sou saudosista de uma 
época sindical que não vivi, em que o coletivo se sobrepunha ao individual 
[...]. Os trabalhadores comprometidos, que ainda participam dos espaços 
de discussão, e por observarem a precariedade das condições de saúde, 
pleiteiam hoje um SUS focado em um modelo hospitalocêntrico. Um 
retrocesso que entristece até os mais fortes [...].

[...] Os horrores da Revolução Industrial estão sendo repaginados 
em nome de uma liberdade econômica irrestrita. [...] A forma como nos 
relacionamos e nos comunicamos também mudou: estamos nos isolando 
socialmente. Estamos nos separando. E pelo ritmo com que as mudanças têm 
ocorrido, a precariedade do trabalho só aumentará. Não podemos continuar 
atuando das mesmas formas que antes. Vejo que o desafio está em achar meios 
de inspirar e provocar uma unicidade forte e próspera, que garanta o direito à 
saúde. Somos muitos e resilientes [...]. Só nos falta organização e velocidade. 

Mesmo madura, a RENAST ainda engatinha. Sua transversalidade 
ainda não ocorreu como deveria. Enquanto isso, os CERESTs tentam executar as 
muitas funções que lhes foi dada, com o pouco e comprometido recursos humanos 
disponível, gestores resistentes à regionalidade e extensas áreas de abrangência. 

Uma equação que só fecha na utopia. Mas mesmo com todas essas 
dificuldades, os Centros fortalecem essa frágil rede, sendo seu mais firme 
ponto de apoio. 

O projeto multiplicadores de VISAT surgiu para nos treinar e nos 
lembrar a essência da saúde do trabalhador. É a linha de frente que busca 
diminuir a distância entre o prescrito e o realizado. Tenho um enorme orgulho 
de minha equipe, de fazer parte desse projeto, de defender essa causa e de 
ajudar a quem pouco tem voz. Continuaremos batalhando para que a RENAST 
e a saúde do trabalhador se fortaleçam e sejam acolhidas, como deve ser.
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Uma breve conjuntura da luta sindical pela saúde

perfil sindicAl

O alvorecer do direito no trabalho, ainda no final do século 
XVIII, consolidando-se no decorrer do século XIX, teve como mote e 
marca inaugural a questão da saúde do trabalhador (ST). Capitalistas 
industriais da primeira leva e lordes ingleses sabiam, desde então, 
que a questão da saúde no trabalho era a essência da reprodução 
do capital e, claro, de sua sobrevivência. 
Tomaram a questão em suas mãos, saíram 
na frente numa era ainda pré-sindical (até 
1825) e inventaram a medicina do trabalho 
(1833) para manter o controle da crucial 
questão. O tempo andou, sindicatos surgiram [...] e a Revolução 
Industrial moldou o capitalismo, em sua relação com a saúde [...]. 
Marx tangenciou a questão da saúde sem aprofundá-la. O monopólio 
da compreensão sobre o significado da saúde do trabalhador para 
a sobrevivência do capital industrial [...] continuou nas mãos dos 
capitalistas, lordes et al e Igreja (sindicalismo amarelo). Corporações 
técnicas, principalmente da medicina e da engenharia, legitimaram 
“cientificamente” o monopólio da compreensão e da solução dos 
“problemas” da relação saúde-trabalho. 

O tempo continuou andando e, afora, movimentos espasmódicos, 
aleatórios e erráticos dos trabalhadores, manteve-se e mantém-se uma 
lógica, leia-se, uma cultura de saúde do trabalhador garantidora do 
capital e sua lógica. [...] No Brasil, com o 
auxílio da Medicina Social Latino-americana, 
forjou-se uma contrahegemonia àquela cultura 
original, que culminou com a inscrição da 
ST na CF/88. Mais uma vez, [...] trabalhadores [...] expropriados de 
sua saúde e dignidade continuaram a ser envolvidos, submetidos e 
subordinados a uma ciência capitalista de ST. Essa ciência capitalista 
de produção de conhecimentos sobre a ST foi incorporada à academia e 
à formação maciça de técnicos outorgados pelo capital para reproduzi-
la. [...] as universidades públicas reproduziram esse conhecimento 
carimbado pelo capital para formarem seus sujeitos-objeto (alunos-
profissionais-professores). [...] ao se inscrever 
na CF/88 a ST no campo da saúde pública, não 
houve resposta desse campo (da saúde pública) 
a essa convocação [...].

[...] as áreas da saúde pública, principal-
mente as da epidemiologia e a do planejamento, 
reiteradamente não consideram o trabalho como ca-
tegoria central da produção de conhecimentos e compreensão das relações so-
ciais que envolvem as dinâmicas entre Estado-sociedade [...]. É nesse contexto 
que a conjuntura exige um posicionamento inovador. Algumas perguntas: 

1 – Se o sindicalismo brasileiro não assumiu, por omissão histórica 
(com as exceções de sempre), a luta pela saúde no trabalho, como chamá-
lo agora a um novo posicionamento? Se antes, numa conjuntura dos 
últimos governos levemente à esquerda, ao menos em termos de políticas 
sociais, a ST quedou à míngua, o que fazer agora?

2 – Se o sindicalismo brasileiro recebeu um golpe mortal em sua 
organização e sobrevivência financeira, como incluir a ST na Unidade de 

Terapia Intensiva em que se encontra, respirando por aparelhos? Se a ST 
nunca foi utilizada no receituário sindical antes da piora do quadro, como 
confiar nela agora?

3 – Se o sindicalismo brasileiro jamais se associou às pautas de 
luta e resistência dos movimentos sociais que hoje ainda tem um fôlego 

maior para seguir resistindo, como fazê-lo 
agora? [...]

4 – Se o sindicalismo brasileiro que 
hoje tem um exército de desempregados que 
lhes foram afiliados compulsoriamente pelo 

imposto sindical, nunca fizeram nada por eles ao se desfiliarem, como 
fazer agora para trazê-los para perto e encorpar a luta?

5 – Se o sindicalismo brasileiro priorizou a luta pela monetarização 
do risco, ao invés da luta pela saúde, o que fazer agora, sem o adicional 
de insalubridade e sem saúde? Ao se render à monetarização do risco, o 
sindicalismo brasileiro abdicou do discurso de defesa da saúde. 

6 – Se a academia produziu nos últimos 46 anos, desde o 
primeiro curso oficial de Medicina do Trabalho (Fundacentro), hordas 
e mais hordas de porta-vozes da ciência de ST determinada pelo 
capital, como reverter ideologicamente as centenas de milhares (não 
devidamente contabilizados de médicos, enfermeiros, engenheiros 
e técnicos de segurança) de profissionais subservientes à ordem do 

adoecimento e morte oficialmente consentida 
no trabalho?

7 – Se a academia, nas suas inúmeras 
áreas de conhecimento afins ao mundo do 

trabalho na sua relação com a saúde, aliás, todas, mas com algumas 
mais próximas (medicina, engenharia, enfermagem, psicologia, 
terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, geografia, 
ciências agrárias, toxicologia, serviço social e, entre outras, 
principalmente, saúde coletiva) transmite o conhecimento advindo 
da ciência subalterna ao capitalismo originado no início do século 
XIX, o que fazer?

8 – Se o SUS, que trouxe para si a nova 
ordem de uma ST constitucional, não tem na 
gestão de seus aparelhos e, grave e principal-
mente, na vigilância da saúde, a defesa da ST 
como palavra de ordem de seus 5.600 gestores 
municipais, qual conjuntura, por mais favorá-
vel que seja, é capaz de reverter o que, há déca-

das, é a maior calamidade de saúde pública do Brasil?
9 – Se o SUS tem como conquista maior da democracia 

participativa na sua condução o controle social e na composição dos 
conselhos de saúde, em todo o Brasil, tem a participação majoritária de 
segmentos religiosos (principalmente evangélicos) e minoritariamente 
de sindicatos e trabalhadores organizados, como fazer para discutir 
ST, onde a pauta não é essa? Se nem os sindicatos, nem a academia, 
nem o aparelho de estado (do SUS), nem os poderes montesquianos e 
nem mesmo a população enxerga a tragédia do adoecimento e morte no 
trabalho, o que fazer?

Expropriados de sua saúde e dignidade continuaram 
a ser envolvidos, submetidos e subordinados a uma 
ciência capitalista de Saúde do Trabalhador

Capitalistas industriais da primeira leva e lordes 
ingleses sabiam, desde então, que a questão da saúde 
no trabalho era a essência da reprodução do capital 
e, claro, de sua sobrevivência

As áreas da saúde pública, principalmente 
as da epidemiologia e a do planejamento, 
reiteradamente não consideram o trabalho como 
categoria central da produção de conhecimentos 
e compreensão das relações sociais que envolvem 
as dinâmicas entre Estado-sociedade
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Guerras, conflitos, perseguições, trabalho/desemprego, clima, 
dentre outros, forçaram o deslocamento de aproximadamente 68,5 
milhões de pessoas no mundo. Diariamente, 44.400 pessoas (20 por 
minuto) são forçadas a saírem de suas casas, 85% provenientes de países 
em desenvolvimento. Atualmente, 57% dos refugiados vêm da Síria (6,3 
mi), Afeganistão (2,6 mi) e Sudão do Sul (2,4 mi) (ACNUR, 2019). 

Mohammed, 32 anos - sírio simpático, afetuoso e fluente em 
português - é ATI [Administrador de Tecnologia da Informação]. Aqui 
sobrevive vendendo quitutes árabes. Veio à vida no Kuwait, de mãe 
síria e pai palestino, sendo-lhe negada cidadania. O avô e o pai falecidos 
saíram da Palestina em guerra.

Residiu, formou-se e trabalhou em Damasco até nove anos atrás, 
sem ser naturalizado. Aos 24 anos, forçado a se deslocar para não ser 
convocado pelo exército sírio (mesmo sem nacionalidade), passou pelo 
Líbano (6 meses), Malásia (2 anos), Tailândia e Vietnã sem obter registro 
em nenhum destes países. Integra assim o contingente de 10 milhões de 
apátridas. Sua mãe grávida e irmão menor deslocaram-se para a Califórnia/
EUA e foram naturalizados pelo nascimento do filho. Chegou sozinho ao 
Brasil durante o carnaval de Ipanema ‘estabelecendo-se’ com os petiscos 
por três meses. Fiscalização e saturação do mercado no entorno ‘forçaram 
deslocamentos’ por Flamengo, Botafogo, Tijuca e, atualmente, Barra. 
Ensinou inglês e árabe, menos rentáveis que o comércio de esfihas. A 
barreira do idioma dificultou o trabalho em ATI. 

“Sabia que o Brasil tinha futebol, Carnaval, café e a Amazônia. 
Tinha que conhecer esta floresta! Fiquei 25 dias na mata com um guia 
‘conversando’ em sinais. A melhor coisa que fiz no Brasil!

Em 2016, fiquei 15 dias na Tijuca na casa de uma menina que 

conheci pela internet. Depois morei num hostel no Vidigal ‘pagando’ 
com aulas de inglês. Não conhecia favela e sentia-me um rei. Na Malásia 
morei em ilha sem eletricidade. O Brasil é o melhor país para se viver. 
Muitos brasileiros não sabem disso. Recebi CPF no primeiro dia e terei 
direito à cidadania brasileira em dois anos.”

Em 2018, foi operado de hérnia de disco no Hospital dos Servidores 
do Estado (SUS-RJ) e realizará outro procedimento em breve. “A única 
cirurgia que fiz na vida foi no Brasil. Sem pagar!Trabalhei e tive muita s 
dificuldades nesses deslocamentos. As crises de dor lombar que descem 
p’ras pernas têm a ver com meu trabalho. Levanto às 5 e trabalho até 23 horas 
em pé o dia todo. Preciso abastecer e mover a barraca [foto] diariamente ida/
volta. Contrato ajudantes mas é difícil trabalhar com brasileiro.

Acho bom ‘ser meu dono’. Não pago aluguel, posso fazer o preço 
e atrair mais clientes. O resto é só dificuldade: sem policiamento, violência, 
roubos (p.ex.: celular), assaltos, ameaças, bagunça na rua, demora na obtenção 
de licença da Prefeitura, concorrência ilegal etc. Não tenho amigos, nem vida, 
só casa e barraca. E duas famílias: de sangue (Califórnia) e brasileira (fornece 
os petiscos). Não casei nem tive filhos. Temos um cachorro.”

Mohammed contradiz nosso imaginário de homem muçulmano. 
A ternura com a namorada - Maria Olívia (brasileira de Campinas/SP) - 
expressa em olhares, sorrisos e falas mostra sua admiração pela “mulher 
forte” com quem partilha afazeres e lazer. Insiste em contar do romance.

Conheceram-se em 2017 no hostel onde Olívia trabalhava (Ilha 
da Gigoia/Barra). Saía cedo para trabalhar e, ao voltar, conversavam 
um pouco em inglês. Não comem carne e começou a perceber que ela 
o esperava com refeições veganas. Um dia ele lhe apresentou um quibe 
vegano e o romance evoluiu... chegando o “horário do beijo”... Porém, 
iniciava-se o Ramadã, costume sagrado do Islamismo, em que se observa 
abstenção (alimentos/bebidas, sexo, fofocas, vícios) e oração por 30 dias 
para recarga física e espiritual.

“Sigo esse ritual que me fortalece desde criança, mas é difícil 
cumpri-lo longe dos amigos.” Brincalhão e tímido, conta sua dificuldade 
em explicar a Olívia que desejava beijá-la, amá-la...mas...havia o Ramadã. 
Pessoas próximas da entrevista perguntaram sobre as quatro mulheres 
com quem os muçulmanos podem se casar. Mohammed, rindo, lascou:  
“Uma mulher dá dor de cabeça suficiente! Ainda mais brasileira!” Nas 
horas de lazer só dorme, fica na praia e aprende português [requisito para 
a cidadania] com a namorada. Sonha em viajar e abrir um hostel na praia 
para ‘gringos’. “Assim, faço o que gosto e ajudo pessoas como eu. Olívia 
concorda e ele comenta: “estamos economizando para viver”.

trAbAlhAdores Anônimos

Mohammed: tua pátria é a ternura!

Pinturas de 
Jean-Baptiste
Debret – 
século XIX
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Uma breve conjuntura da luta sindical pela saúde 

perfil sindicAl

O alvorecer do direito no trabalho, ainda no final do século 
XVIII, consolidando-se no decorrer do século XIX, teve como mote e 
marca inaugural a questão da saúde do trabalhador (ST). Capitalistas 
industriais da primeira leva e lordes ingleses sabiam, desde então, 
que a questão da saúde no trabalho era a essência da reprodução do 
capital e, claro, de sua sobrevivência. Tomaram a questão em suas 
mãos, saíram na frente numa era ainda pré-sindical (até 1825) e 
inventaram a medicina do trabalho (1833) para manter o controle da 
crucial questão. O tempo andou, sindicatos 
surgiram [...] e a Revolução Industrial 
moldou o capitalismo, em sua relação com 
a saúde [...]. Marx tangenciou a questão 
da saúde sem aprofundá-la. O monopólio 
da compreensão sobre o significado da saúde do trabalhador para 
a sobrevivência do capital industrial [...] continuou nas mãos dos 
capitalistas, lordes et al e Igreja (sindicalismo amarelo). Corporações 
técnicas, principalmente da medicina e da engenharia, legitimaram 
“cientificamente” o monopólio da compreensão e da solução dos 
“problemas” da relação saúde-trabalho. 

O tempo continuou andando e, afora, movimentos espasmódicos, 
aleatórios e erráticos dos trabalhadores, manteve-se e mantém-se uma lógica, 
leia-se, uma cultura de saúde do trabalhador garantidora do capital e sua 
lógica. [...] No Brasil, com o auxílio da Medicina Social Latinoamericana, 
forjou-se uma contrahegemonia àquela cultura original, que culminou com 
a inscrição da ST na CF/88. Mais uma vez, [...] 
trabalhadores [...] expropriados de sua saúde 
e dignidade continuaram a ser envolvidos, 
submetidos e subordinados a uma ciência 
capitalista de ST. Essa ciência capitalista de 
produção de conhecimentos sobre a ST foi incorporada à academia e à 
formação maciça de técnicos outorgados pelo capital para reproduzi-la. [...] 
as universidades públicas reproduziram esse conhecimento carimbado pelo 
capital para formarem seus sujeitos-objeto (alunos-profissionais-professores). 
[...] ao se inscrever na CF/88 a ST no campo da saúde pública, não houve 
resposta desse campo (da saúde pública) a essa convocação [...].

[...] as áreas da saúde pública, principalmente as da epidemiologia e a 
do planejamento, reiteradamente não consideram o trabalho como categoria 
central da produção de conhecimentos e compreensão das relações sociais 
que envolvem as dinâmicas entre Estado-sociedade [...]. É nesse contexto 
que a conjuntura exige um posicionamento inovador. Algumas perguntas:

 
1 – Se o sindicalismo brasileiro não assumiu, por omissão histórica 

(com as exceções de sempre), a luta pela saúde no trabalho, como chamá-lo 
agora a um novo posicionamento? Se antes, numa conjuntura dos últimos 
governos levemente à esquerda, ao menos em termos de políticas sociais, a 
ST quedou à míngua, o que fazer agora?

2 – Se o sindicalismo brasileiro recebeu um golpe mortal em sua 
organização e sobrevivência financeira, como incluir a ST na Unidade de 
Terapia Intensiva em que se encontra, respirando por aparelhos? Se a ST 

nunca foi utilizada no receituário sindical antes da piora do quadro, como 
confiar nela agora?

3 – Se o sindicalismo brasileiro jamais se associou às pautas de luta 
e resistência dos movimentos sociais que hoje ainda tem um fôlego maior 
para seguir resistindo, como fazê-lo agora? [...]

4 – Se o sindicalismo brasileiro que hoje tem um exército de 
desempregados que lhes foram afiliados compulsoriamente pelo imposto 

sindical, nunca fizeram nada por eles ao se 
desfiliarem, como fazer agora para trazê-los para 
perto e encorpar a luta?

5 – Se o sindicalismo brasileiro 
priorizou a luta pela monetarização do risco, ao invés da luta pela saúde, o 
que fazer agora, sem o adicional de insalubridade e sem saúde? Ao se render 
à monetarização do risco, o sindicalismo brasileiro abdicou do discurso de 
defesa da saúde. 

6 – Se a academia produziu nos últimos 46 anos, desde o 
primeiro curso oficial de Medicina do Trabalho (Fundacentro), hordas 
e mais hordas de porta-vozes da ciência de ST determinada pelo capital, 
como reverter ideologicamente as centenas de milhares (não devidamente 
contabilizados de médicos, enfermeiros, engenheiros e técnicos de 
segurança) de profissionais subservientes à ordem do adoecimento e 

morte oficialmente consentida no trabalho?

7 – Se a academia, nas suas inúmeras 
áreas de conhecimento afins ao mundo do 
trabalho na sua relação com a saúde, aliás, todas, 

mas com algumas mais próximas (medicina, engenharia, enfermagem, 
psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, geografia, 
ciências agrárias, toxicologia, serviço social e, entre outras, principalmente, 
saúde coletiva) transmite o conhecimento advindo da ciência subalterna ao 
capitalismo originado no início do século XIX, o que fazer?

8 – Se o SUS, que trouxe para si a nova ordem de uma 
ST constitucional, não tem na gestão de seus aparelhos e, grave e 
principalmente, na vigilância da saúde, a defesa da ST como palavra 
de ordem de seus 5.600 gestores municipais, qual conjuntura, por mais 
favorável que seja, é capaz de reverter o que, há décadas, é a maior 
calamidade de saúde pública do Brasil?

9 – Se o SUS tem como conquista maior da democracia participativa 
na sua condução o controle social e na composição dos conselhos de 
saúde, em todo o Brasil, tem a participação majoritária de segmentos 
religiosos (principalmente evangélicos) e minoritariamente de sindicatos e 
trabalhadores organizados, como fazer para discutir ST, onde a pauta não é 
essa? Se nem os sindicatos, nem a academia, nem o aparelho de estado (do 
SUS), nem os poderes montesquianos e nem mesmo a população enxerga a 
tragédia do adoecimento e morte no trabalho, o que fazer?

O monopólio da compreensão sobre o significado 
da saúde do trabalhador para a sobrevivência 
do capital industrial continuou nas mãos dos 
capitalistas, lordes et al e Igreja

Corporações técnicas, principalmente da medicina 
e da engenharia, legitimaram “cientificamente” 
o monopólio da compreensão e da solução dos 
“problemas” da relação saúde-trabalho. 
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Esta seção do Boletim Informativo que nos acompanha há 50 meses, desde que no número Zero foi entrevistado Vanderlei Pignati, foi criado para dar 
voz àqueles que fizeram e fazem a saúde do trabalhador no Brasil. Entretanto, as dificuldades de viabilizar as entrevistas, por razões diversas, leva-

nos, consternados, a encerrar, ainda que temporariamente, esta seção.
Foram inúmeros os convites a muitos companheiros da saúde do trabalhador que,

ocupados em suas lutas diárias e exaustivas, não puderam nos brindar com suas falas,
a despeito de nossa insistência nos convites e expectativa nas respostas.

Este boletim, realizado artesanalmente, sem qualquer incentivo financeiro e com uma equipe mínima de voluntários, foi criado para dar visibilidade à 
saúde do trabalhador e aos seus protagonistas. Fica da experiência, muito gratificante, o testemunho dos que acreditaram,

o auxílio dos que se solidarizaram e o registro histórico para os que, algum dia, conhecerão um pouco do nosso campo por intermédio destas 
modestas páginas. As outras seções, por dependerem menos de nossos companheiros de luta, continuarão sendo publicadas, sempre contando com 
o voluntarismo daqueles que possam se juntar a nós nessa empreitada sem lenço, mas com muito documento. Como diz Amadeu Alvarenga, nosso 

companheiro sindicalista bancário do Fórum Intersindical, “estamos condenados a perseverar”.
Continuaremos perseverando enquanto for necessário lutar pela saúde do trabalhador no país. E quando os trabalhadores acharem que não é mais necessário,

continuaremos achando que a saúde no trabalho é um princípio de vida, de nossa vida.
Aí então, se houver tempo, veremos o que faremos.

Nesta última sessão da seção vamos “entrevistar” o trabalhador que não tem voz,
que não tem fala. Será uma entrevista sem entrevista... com aqueles que jamais serão chamados pelo nome de quem usufrui de seu trabalho, os que a 

sociedade não vê e jamais verá enquanto for esse tipo de sociedade de que fazemos parte e, portanto, somos parte do que ela faz e pensa.
Ouçamos a voz que não fala.

editoriAl
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Trabalho e... Corpo

Artigo

Eguimar Felício Chaveiro e Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos

Hélio Pellegrino, psicanalista e 
escritor mineiro, sugere: quando se põe a 
ouvir uma pessoa deve se preparar para ouvir 
um mar. Cada ser humano é um mar. [...] O 
corpo é o mar humano, imenso condomínio de 
órgãos, estrutura articulada de vários sistemas, 
casa da vida inteira, usina de sensações [...]; 
dimensão sensível que se abre ao mundo e, 
em se abrindo, comunica com tudo que possui 
[...]. Instrumento de uma potência infinita de 
amar, matéria cósmica, mas morrente, contudo 
é o que se tem para agir e para compor forças.

Não por acaso, em toda a história 
humana, o corpo é alvejado e, assim, um objeto 
de várias disputas e de controle. Enquanto, por 
exemplo, na idade média, a igreja católica o 
representava como a casa do Deus cristão, a 
modernidade, ao dessacralizá-lo, criou outro 
projeto: transformá-lo na casa do consumo. [...] o 
Estado e as instituições de poder [...] disputam o 
corpo, o representam, dão-lhe um sentido [...], normalizam-no [...].

Na modernidade a consolidação da “sociedade do trabalho”, 
especialmente após a Revolução Industrial, fez o corpo ser manietado, 
controlado e administrado a partir do trabalho alienado. O corpo, ao 
modernizar a modernidade na nova sociedade do trabalho, envelheceu 
pela liberdade de sua exploração. Antes escravizado, o corpo era privado 
da liberdade, mas livre para rebelar-se. Dos meados do século XVIII ao 
século XIX, extenuar ao máximo o corpo com o esforço físico pela via 
do trabalho de operários transformou a liberdade de vender a força de 
trabalho num aprisionamento consentido. 

Arrancar o máximo de produtividade, a partir do trabalho 
penoso, e explorar o trabalho feminino e infantil “depositando” os novos 
trabalhadores em ambientes insalubres de trabalho e, além de sua vida 
laboral, em condições sub-humanas de moradia e transporte principiou 
o que, depois do século XX, tornou-se a matriz da relação entre corpo e 
trabalho: a sua transformação num território de acumulação. 

O projeto capitalista para o corpo do trabalhador se traveste em 
arrancar-lhe as potências transformadoras para alienar [...] o trabalhador 
e intoxicá-lo de mercadorias. O que seria um processo libertador, com 
o fim da escravidão formal, transmutou-se num projeto de liberdade 
sem limites de acumulação para os proprietários dos corpos produtivos. 
Mesmo os fatores de risco que nas atividades de trabalho submetem o 
corpo trabalhador às situações de adoecimento, mutilações e mortes são 
tidos como responsabilidade do próprio corpo operário [...].

Os equipamentos de proteção individual constituem-se em 
evidência de transferência da culpa pelo dano ao corpo livre que vende 
sua força de trabalho. O capital, responsável pela compra da força de 
trabalho, não se assume responsável pelos riscos no trabalho. 

É a culminância da desgraça humana 
do corpo que trabalha: o corpo vendido, 
embora livre, torna-se o responsável pela sua 
auto-danação.

Contudo, o corpo é o mar humano; o 
corpo é a vida humana - sim! - , mas na sociedade 
capitalista, o seu valor é equivalente à sua 
capacidade de produção em prol daqueles que 
detêm e se apropriam do resultado dos esforços 
do trabalho. Aparentemente livre dos deuses 
inquisidores, da tortura e da culpa religiosa da 
idade média, conforme sublinhou o filósofo 
Peter Pelbart, no atual período a prisão é a céu 
aberto, pois a visão liberal do corpo coincide 
com a alienação do trabalho e com a redução 
economicista do seu valor social. Agora a culpa 
é pelo insucesso no mundo economicista, do 
consumo e do status mercantil. Por conseguinte, 
a indissociável relação do corpo com o trabalho 
se monta em duas direções: não há trabalho sem 

a ação do corpo. [...] Todas as formas de trabalho têm no corpo a sua fonte, 
por isso pode-se dizer que o corpo é usina de criação e de transformação.

Entretanto, toda forma de trabalho alienado fere o corpo, destitui 
o seu sentido de liberdade. O que é criação torna-se sofrimento [...]. E 
para isso, o corpo antes se torna [...] desconfigurado. Conforme insistia 
a poetisa Angela Barbosa*, o corpo é guardião da memória. Todas as 
experiências de vida [...], o corpo guarda o mundo do sujeito. Assim, é 
uma matéria sensível. É um patrimônio. Desse modo, não pode existir 
sociedade boa enquanto o trabalho - fonte de criação do corpo - o 
massacra e o oprime. Não pode existir dignidade humana [...], quando 
o corpo é devastado pelo medo do desemprego [...]. O corpo é matéria 
prima de primeira qualidade que a opressão do capital não tem o direito 
de violentar, sob nenhuma hipótese. Ainda que a perversa acumulação de 
capital às custas dos trabalhadores fosse compreensível, jamais seria dada 
à compreensão humana o extermínio do corpo trabalhador pelo mesmo 
capital que lhe explora e dele extrai e sustenta sua vil natureza [...]. 

Conforme se apregoa, o corpo é um universo dentro do universo; 
a fonte de força para o trabalho, este que surgiu para emancipar os seres 
humanos e para extrair do corpo o seu vasto repertório de criação. 

Um mundo livre e um sujeito alegre tem no corpo a prova de 
sua resignação ou emancipação. Não à toa, ao lado do fechamento de 
fábricas e proliferação de trabalhos precários e autônomos, brotam 
academias de ginástica e produtos cosméticos. Disfarçar-se de si 
mesmo é uma estratégia de sobrevivência para viver na clausura de 
uma liberdade acorrentada. 

Cada ser humano é um mar. 
Mas o mar não está mais para peixes.
O mar está manchado de óleo e ódio.

Lavrador de Café, Portinari, 1934
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MEI – Micro Empreendedor Individual

perfil sindicAl

Rosangela Gaze

Após a entrevista da Penha [ver Trabalhadores Anônimos 
nesta edição], convido-os a uma troca de ideias que teimam em formar 
‘caraminholas’ na minha cabeça. A simpática vendedora de doces e 
pacotinhos diversos ofereceu-nos história de sucesso em sua trajetória de 
lutas pela vida. Transmite-nos a ideia de que o trabalho como revendedora 
Avon lhe trouxe ganhos financeiros e dignidade. 

Tendo a achar que todas nós, mulheres, recebemos a visita de 
uma revendedora Avon em alguma época. 

As de idade confessa talvez tenham conhecido uma revendedora 
Natura. Mudam as marcas e mantém-se o sistema de revendas porta a porta 
criado em 1896 como California Perfume Company em Nova York/EUA. 

Em 1906, antes de ser renomeada Avon (1939), tornou-se sucesso 
de vendas, atingindo o mercado internacional em 1914.  Presente hoje no 
Brasil e em mais de 100 países (Wikipedia, 2019). Avon, Natura, Hermes, 
Jequiti, DeMillus [...] e outras do ramo de vendas por catálogo estão 
entre as empresas que se definem como “organizações de vendas 
diretas” (Fiorotti, 2009). Tradicionalmente, essas companhias vendiam 
cosméticos e artigos femininos.

Atualmente vendem roupas em geral, utensílios, 
eletrodomésticos e uma infinidade de produtos.

Desde sempre, criam slogans, gingles, 
catálogos de produtos e desenvolvem campanhas 
em múltiplos veículos de comunicação de massa 
e, claro, na internet... O ‘nicho de mercado’, 
visualizado pelo criador da Avon, era composto 
por mulheres ‘do lar’ da virada do século XIX/XX. 
Mirando o ‘desejo latente’ de independência, durante 
o nascente movimento feminista, vendeu-lhes a ideia 
do ‘emprego’ sem patrão adocicado de glamour. 
Propagandas atraíam consumidoras e revendedoras 
em cenários sofisticados com belas atrizes 
acompanhadas de homens galantes conquistados 
pela fragrância da vez. 

Crises econômicas, concorrência, reestruturação 
produtiva, fusão de algumas dessas empresas, o charme se esvai... 
Só não se esvai a sede de aliciamento do capital! Interroguei-
me sobre a relação trabalhista entre revendedora e empresa. 
Adivinharam a resposta? Acertaram!

‘Re’vendedoras compram produtos da empresa e revendem 
aos consumidores lançando-se à própria sorte. A atividade é formal 
visto que impostos são arrecadados nessa cadeia produtiva e apenas as 
empresas de venda direta são fiscalizadas pelo Estado. 

As revendedoras são motivadas a ‘vestir a camisa’ da 
marca e a agirem e se sentirem como empresárias que, entretanto, 
precisam garantir a produtividade seguindo as normas de conduta, 
entre estas a disciplina, a fidelização e a responsabilidade sobre as 
despesas no processo de vendas.

A força de trabalho é organizada e hierarquizada. A 
promotora de vendas – com funções de supervisão, treinamento 

e garantia da produtividade das revendedoras (também chamadas de 
consultoras) de sua área – tem nível superior e registro em carteira de 
trabalho. Existe ainda a gerente, também contratada, com o papel de 
solucionar problemas nos processos de vendas e as executivas de vendas 
(contrato de 6 horas diárias sem salário fixo e ganhos condicionados a 
percentuais da produtividade das revendedoras).

Contribuem para o AVONPREV.
Não encontrei informações sobre organização sindical dessas 

trabalhadoras. 
Existe, entretanto, um sindicato patronal: “Associação 

Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), cuja finalidade 
é nutrir tais empresas de todo tipo de subsídio visando dinamizar 
principalmente o controle sobre o numeroso exército de vendedoras.” 

(Lima, 2009) Alguma semelhança com a pejotização de 
nossos dias? Não parece mera coincidência, não acham? 
Uber taxi, uber eats, uber bike, uber massagem, até uber 
médico soube que existe... ‘Todos regularizados’ como 
MEI (microempreendedores individuais). E parece que 

todos descontando previdência social e pagando aluguel pelos 
serviços de aplicativos.

Há cerca de um ou dois anos, percebia um 
movimento crescente de pessoas ansiando em se tornar 
motorista por aplicativo. 

Gente desempregada que comprou carro com 
escassos recursos de poupança e de fundo de garantia. 
Gente empregada que pediu demissão para se livrar 
do patrão e das metas... Gente que deseja ser gente... 
decente... Gente cuja ‘ficha caiu’ e tem procurado 
lutar por direitos. Movimentos uber-off com protestos 
mundiais são uma realidade. Enquanto a empresa 
norte-americana Uber entra na Bolsa de Valores, 
motoristas de aplicativos resistem à mudança de 
valores de repasse pelas corridas que abocanham fatias 

cada vez maiores do bolso do motorista... e do cliente... 
(Canaltech, 2019)

Busquei no Google por um Sindicato de MEI. Encontrei 
este (SIMEI-SP). 

Procurei pela saúde dos trabalhadores MEI. 
À exceção da aparência saudável dos modelos e da colônia 

de férias, encontrei incentivos à produtividade, proteção jurídica e 
contábil, atendimento às doenças e garantias após a morte.  

Alguns de vocês devem estar se perguntando: “Mas cadê o 
perfil sindical?” 

Esta é a minha questão: como organizar sindicatos neste 
cenário de precarização do trabalho e dissolução de laços de fra-
ternidade?

Quando a saúde do trabalhador será pauta dos sindicatos? 
Até quando concordaremos em trabalhar à exaustão para garantir lucros – 
cada vez mais líquidos – às corporações, ao capital? 
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trAbAlhAdores Anônimos

 “Essências”: do doce do perfume ao perfume do doce
Maria da Penha Pereira de Araújo, 63 anos, aos 7/8 anos 

trabalhava com o pai na plantação de feijão e milho e sonhava 
com o Rio de Janeiro. Aos 15 veio sozinha de Cuitegi/
PB (6.889 habitantes, a 88 km de João Pessoa) para 
trabalhar e ajudar a família. Na viagem de ônibus, 
com a pureza e o acanhamento de menina recém-
saída da roça, recusou fruta desconhecida (maçã) 
por não saber como se comia. 

Sua tocante vulnerabilidade, expressa 
também na monotonia alimentar, comum no sertão 
de 50 anos atrás, não permite duvidar das injustiças 
sociais e dos desafios que Penha enfrentou para 
sobreviver. O tio que a esperava na rodoviária 
de São Cristóvão levou-a para casa, onde foi 
‘acolhida’ como babá por sua esposa. “Ela me 
judiava, obrigava a tomar banho sem sabonete, 
com toalhas de saco. Eu chorava muito com 
saudade de minha família.” No Brasil (2015), 
2,7 milhões de crianças e adolescentes trabalham 
com predomínio de meninos (59%) (ILO, 2019). 
O trabalho das meninas, sob o prisma das artes, 
como em Clarice Lispector (A hora da estrela, 
1977) e Anna Muylaert (Que horas ela volta, 2015) 
atinge aspectos que os números não revelam como as 
relações de trabalho na intimidade dos lares em todas 
as idades. Ainda como babá, trabalhou insatisfeita por 
dois anos e meio no Leblon, apesar das idas ao cinema com 
as crianças, das viagens pelo Brasil e dos uniformes e roupas 
que a patroa lhe ‘doava’. “Folgava somente a cada 15 dias! À 
noite saía sem permissão com minha amiga (a cozinheira). Trabalhei 
ainda com outra família. Era disputada pelas madames na Gávea. Consegui 
até empregar uma das irmãs como babá.”

Recebida na casa de outro tio em Manguinhos/RJ, na qual ainda 
mora, trabalhou por nove meses como auxiliar de produção de garrafas 
de plástico em Bonsucesso. 

A jornada noturna levou-a a desistir. Conheceu o marido através da 
vizinha e casou-se aos 21 anos. Desempregada, resgatou desejo de criança 
de ser vendedora diante da oportunidade de revender (com a cunhada) 

cosméticos e perfumes da Avon®. Conseguindo seus próprios 
clientes cadastrou sua ficha e passou a revender sozinha 

produtos de diversas marcas ampliando ganhos. A renda 
dela e do marido foram suficientes para manter a família 

(teve sua primeira filha aos 22 e o segundo aos 26 anos) 
e pagar o INSS. 

O trabalho das revendedoras de variedades 
por catálogos de empresas como Avon, Natura, 
Hermes, Jequiti, dentre outras, é considerado 
autônomo. 

A Avon Cosméticos (adquirida pela 
Natura em 2019), uma das mais antigas do 
ramo, foi criada em 1896 nos EUA com a 
proposta de atrair donas de casa na atividade 
de vendas a domicílio (Wikipedia, 2019), 
tornando-se um sucesso em 10 anos e 
internacionalizando-se nos anos 1914. 

Teria sido inspiração e incentivo 
ao ‘sistema MEI’ [microempreendedor 
individual] da atualidade?

Atualmente, Penha e o marido Quinha 
(vidraceiro aposentado) possuem uma vendinha 

de lanches nos fundos da casa. “Quinha sonhou que 
vendia cocada e começou a vendê-las de bicicleta.”

 Assim, surgiu a ideia da lojinha para 
ajudar a pagar a merenda dos filhos no colégio.  

Em Cuitegi morava com os avós – “meus pais 
não tinham condições” – e estudou até a 5ª série. Sua 

família na Paraíba permaneceu trabalhando em sítio até 
serem despejados e Penha, tendo dinheiro guardado, comprou 

casa para sua mãe. Penha, a mais velha de 10 irmãos, a partir de 1974, 
trouxe a cada ano um dos oito irmãos; dois ficaram na Paraíba. Sua mãe 
veio a ser sua vizinha após o falecimento do marido.

Nos momentos de folga descansa as pernas, a mente e lê a bíblia. 
Sonha em se aposentar. “Faltam dois anos. Já trabalhei muito e não 
preciso mais vender”. Aos trabalhadores anônimos diria: “Não é difícil 
vender, tem que saber conversar. Cada um tem um sonho, esse era o meu. 
Não desista. Dá trabalho, mas tudo dá trabalho.” 
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Igor Guimarães Santos

Engenheiro de segurança do trabalho no Centro 
de Referência em Saúde do Trabalhador-Cerest 
Regional Bebedouro/SP. Trabalho resultante 
da sua dissertação de mestrado, ENSP/Fiocruz, 
2019. Colaboração de: Renata Seren – Psicológa 
do Cerest Regional Bebedouro/SP

Atualmente, o Estado de São Paulo é o maior centro citrícola 
do mundo [...].entre janeiro e setembro de 2017 o setor gerou 45.009 
novos empregos (CAGED/MTE) (Neves e Trombim, 2017). A 
citricultura no município de Bebedouro, macrorregião de Ribeirão 
Preto, é central no desenvolvimento local, de grande impacto na 
geração de emprego e renda da população e no desenvolvimento 
ambiental (Paulillo, 2006). O Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do município é um dos mais altos dentro do Estado de São 
Paulo (0,780) (IBGE, 2010). Num setor econômico de tanto sucesso 
pode ser difícil imaginar falhas em seus modelos de produção. No 
entanto, os dados apontam irregularidades na região de Bebedouro, 
contabilizando 33 acidentes de trabalho de 2015 a 2019 (SINAN). 
Este trabalho abordou a importância da vigilância em saúde, trabalho 
e ambiente na cadeia produtiva da laranja, com elos atrelados a 
vieses político-econômicos que dificultam as inspeções nas fazendas, 
contribuindo para resultados menos abrangentes e eficazes para os 
trabalhadores expostos aos riscos dessa atividade econômica. 

Este trabalho visou sistematizar e analisar as práticas de vigilância 
em saúde, trabalho e ambiente sobre o elo da produção agrícola na 
cadeia produtiva da citricultura, destacando limites e possibilidades para 
fortalecimento de ação integrada da melhoria das condições de trabalho-
saúde. Realizou-se análise documental de 11 processos de inspeção do 
CEREST Bebedouro, em conjunto aos Grupos de Vigilância Sanitária 
e de Vigilância Epidemiológica, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 
Ministério Público do Trabalho. 

A produção da laranja tem início com a preparação do solo, 
aberturas das covas e plantio das mudas (prevalecendo a forma 
mecanizada). O tratamento necessário à produção dessa fruta exige o 

uso de insumos químicos, como fertilizantes 
e agrotóxicos, visto que a fruta está sujeita 
a doenças (Barbosa, 2012). A colheita dos 
frutos é manual e realizada por equipes de 
45-50 pessoas acompanhadas de responsável, 
que determina a quantidade de laranjas por 
colhedor naquele dia de serviço, sendo esse 
controle da produção realizado no momento da 
pesagem. Em geral, a colheita distribui-se em 
duas a três árvores de cada lado da rua central, 

somando de quatro a seis fileiras para cada trabalhador. As laranjas dos 
galhos mais baixos são retiradas para sacola pendurada no corpo do 
trabalhador e as dos mais altos são colhidas com o auxílio de escada 
(Mascarin, 2006). Daí, são transportadas aos silos de armazenamento;  
depois, ao setor de lavagem, com água e solução sanitizante; e então 
selecionadas manualmente, separando as frutas deterioradas e verdes - 
enviadas ao setor de produção do pellet de polpa cítrica - das saudáveis 
- processadas no setor de extração que resultarão em suco com polpa, 
emulsão de água com óleo e fragmentos de casca da fruta e bagaço da 
laranja (Munhoz, 2009).

Os documentos de inspeção analisados apontaram não observância 
às normas e legislações pertinentes que regulamentam a relação trabalho-
saúde, como falta de capacitação dos trabalhadores no manuseio dos 
agrotóxicos, no local das lavanderias, no uso de EPI´s, na infraestrutura 
adequada com chuveiro para banho ao final da jornada de trabalho, no 
não fornecimento de EPI´s com propriedades de hidrorrepelência, na 
não disponibilização de máscaras faciais na pulverização manual de 
agrotóxicos, maquinários inapropriados, armazenamento e transporte 
irregulares dos agrotóxicos. Assim, é necessário investir na vigilância 
em saúde do trabalhador, identificando os fatores que contribuem 
para situações de risco e para o aparecimento de agravos e doenças na 
citricultura (Vasconcellos, Gomes, Machado, 2014). Garantindo-se, para 
tal, a intersetorialidade, a participação ativa dos trabalhadores expostos 
aos riscos e a comunicação constante dos diversos atores envolvidos 
para a eficácia das ações. Esta participação social é feita pela articulação 
dos órgãos públicos com sindicatos, federações e confederações. Apesar 
desse ideal, detectaram-se novas ocorrências de acidentes de trabalho e de 
doenças ocupacionais, principalmente intoxicações exógenas.

Vigilância em saúde, trabalho e ambiente
na cadeia produtiva da citricultura

Tratamento inadequado de vasilhames de agrotóxicos, Bebedouro/SP – 2018
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Trabalho E... Território

Artigo

Eguimar Felício Chaveiro e Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos

Refletir a situação histórica atual, interpretar os principais problemas sociais 
do momento e organizar-se politicamente demandam compreender o vínculo entre 
trabalho e território. Isso tem uma explicação: ambos são componentes estruturantes da 
vida humana; ambos se ramificam no vasto campo do tecido social, como na dimensão 
ambiental, política, identitária, cultural, econômica. E ambos circundam as diferentes 
escalas, desde a geopolítica, na qual se expressa o estrategismo de domínio e de conflitos 
dos países; e a da ação, mediante a qual o sujeito forja a vida rente, concreta, relacional, 
desde a moradia, passando pela mobilidade, incluindo o lazer, o afeto, a subjetividade. 
Pode-se então dizer: trabalho e território medeiam a vida humana, todos os sujeitos 
estão implicados em situações de trabalho e em dimensões territoriais. Se tudo passa 
pelo trabalho e se tudo passa pelo território, um atravessa o outro - e ambos se vinculam 
e se implicam -. A oferta de empregos; a localização de uma indústria; as lavouras 
agrotoxicais e sua relação com a devastação de águas e com um estilo de música 
“universitário”; as funções e os conflitos urbanos e o dispêndio da energia física de 
trabalhadores no rush do trânsito ao som de estilos universitários ou não; e o processo 
migratório inter-regional, internacional, ou mesmo de sentido rural-urbano, incluindo 
a densidade de técnicas, cuja trilha sonora da desterritorialização, espécie de marcha 
fúnebre, demonstram esse vínculo implacável. 

Território e trabalho se entrelaçam nas semânticas contraditórias das reformas. A 
reforma agrária que nunca foi feita e garante a cova rasa do sem-terra como parte do latifúndio, 
lembrando João Cabral de Melo Neto. E a reforma trabalhista que nunca deveria ter sido feita, 
que garante ao trabalhador a cova rasa em vida. 

E mais: problemas estruturais do modelo tóxico, patológico e assassino da 
economia capitalista, baseada na “ciranda financeira”, com rotação de trilhões de capitais 
em pequenas temporalidades, encorpado pela sedimentação da agricultura química e 
de precisão e pela influência das inovações científicas e dos objetos tecnológicos no 
formato de redes moduláveis. Todas a favor do contra. Contra a distribuição de riqueza, 
contra a distribuição de direitos humanos, contra a distribuição de solidariedade e, 
enfim, contra a distribuição de ternura.

Todavia, como não existe o totalitarismo perene do arbítrio e da opressão, as 
relações viscerais entre trabalho e território, noutro polo, ensejam diferentes movimentos 
de resistência, de combates e de enfrentamentos a esse modelo, como a agroecologia, os 
movimentos antiglobalização, “ocuppy”, Sem-Terra, Sem-Teto, juvenis - e tantos outros 
-. Evoé! Hoje vários movimentos sociais, entre os quais o MST e também de povos 
indígenas e quilombolas, lutam pelo território, pois veem que nele se situam a terra, as 
possibilidades de trabalho, as condições de reprodução da vida e de soberania. Terra, 
território e trabalho - TTT - são pilares da vida e, se são, substanciam o SER. Daí, torna-
se urgente a esses Movimentos fazerem a interpretação das relações de força de um 
território; se veem, por exemplo, motivados a compreender os sentidos da colonização 
e a “pilhagem territorial” (Perpetua, 2016) empenhadas em desmantelar modos de vida, 
como ocorreu na África; e saberes, línguas, como na América Latina. Perguntem em 
assembleias, reuniões e suas pautas diárias: quem são os donos do território amazônico? 
Quem protege a floresta? Quem deve ser dono da riqueza do trabalho? Pode alguém 
exterminar línguas, saberes, práticas em nome de um tipo de economia? 

Por isso, a luta pelo trabalho supõe a luta pelo território, essa supõe aquela. 
Características e resultados originados desse modelo econômico, a partir da profunda 
concentração de capitais dos conglomerados empresarias, industriais e de serviços, são 
bem delineadas pelo geógrafo paulista, Ariovaldo Umbelino de Oliveira.

Ele nos mostra a “monopolização do território e o território da monopolização”, 
onde são vistos números esclarecedores: cerca de 60 mil trabalhadores, todos os anos, morrem 
de acidentes de trânsito; aproximadamente 700 mil casos de acidentes graves (notificados, 
por ano) no mundo concreto (e formal) do trabalho; 67 mil ocorrências de violência contra 
a mulher, a maioria de violência física. Muitas mulheres perdem parcialmente a visão, 
têm as mandíbulas fraturadas ou são obrigadas a circularem com o olho roxo. Em alguns 
casos, escondem o sorriso face aos seus dentes quebrados, em outros são atacadas em seus 
símbolos de reprodução da vida: seios mutilados, vaginas queimadas, identidades femininas 
violentamente desprezadas. Os números seguem esclarecendo a ordem problemática desse 
modelo econômico e modo de produção social contra as mulheres: 51,06% violência física; 
31,10%, violência psicológica; 6,51%, violência moral; 4,86%, cárcere privado; 4,30%, 
violência sexual; 1,93%, violência patrimonial; e 0,24%, tráfico de pessoas.

O modelo, tal como essa sociedade que possui braços mundiais, repercute 
em diversas identidades: em 2016 ocorreram 106 casos de suicídio indígena e 118 
assassinatos. A repercussão do modelo concentrador e homicida pode ser visto no 
aumento de casos de depressão; de transtorno de pânico, fóbico e de ansiedade. Muitos 
autores, militantes, e professores avaliam que a economia que patologiza é a mesma que 
explora o trabalho, hiperprecariza-o, gera o desemprego estrutural, cria o medo de futuro 
na juventude trabalhadora e monopoliza o território em nome dos conglomerados, dos 
latifundiários e dos países fabricantes de guerra. A articulação entre trabalho e território 
dá conta que a organização do trabalho, as condições e os produtos realizados por Ele, 
criam a dinâmica territorial, essa mesma dinâmica que possibilita, limita, normatiza toda 
a ação do trabalho. Pode-se então ler o território pelo trabalho e ler o trabalho pelo 
território. Essa leitura é uma bússola central para ler a sociedade, suas contradições, 
suas ambiguidades; e para encadear a energia e o fermento das lutas dos trabalhadores. 
Como nas primeiras navegações, trabalho e território são a bússola para navegações 
de conquista distinta das originais: aquelas que conquistarão a dignidade humana no 
trabalho e na ocupação do território. 

A dimensão social da existência, em toda a sua abrangência, ao passar pela 
articulação entre território e trabalho, elucida: se o território é o lugar do monopólio, 
da concentração de riqueza e do domínio geopolítico, é, igualmente, o lugar das 
organizações, das lutas, da emancipação. Se há uma necessidade de o trabalhador 
produzir uma consciência de sua identidade social, isto é, reconhecer-se como 
trabalhador, há a necessidade de interpretar as intenções, as estratégias concretas, 
ideológicas e imaginárias dos atores que dominam, exploram, apropriam-se do trabalho 
e do território. 

Se a riqueza do trabalho depende do território, a emancipação do trabalhador 
é territorialmente configurada. Assim, a luta de classes, as lutas identitárias nas quais 
envolvem gênero, raça, etnia, sexo - e outros componentes fundamentais do ser humano 
- cobram o exame das tensões territoriais; essas tensões que atravessam a vida de todos e 
que, no caso das sociedades mundializadas contemporâneas, esmagam a vida e devoram 
o território. Numa visão clássica, território e Estado quase são sinônimos. 

Havia, nesta visão, a imagem pela qual o território era a casa do Estado, o Estado 
o ente superior do território. Essa perspectiva tratava o povo, ou a população, juntamente 
com a lei e os organismos de preservação do Estado, como o exército, os componentes de 
sustentação do território. Hoje, contudo, a visão de território supõe os conflitos, as disputas, 
as relações de força que não residem apenas no Estado, mas na energia social que dinamiza 
as relações de trabalho, de cultura e da consciência coletiva e dos grupos. 
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A Reforma Trabalhista e a Afronta ao Princípio do Direito de Ação

Artigo

Carlos Henrique Carvalho [Kique]

A “Reforma Trabalhista” (Lei 13.467/2017) entra em vigência em 11/11/2019 
com o objetivo, segundo justificativa do Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira ao 
então Presidente Michel Temer, “aprimorar as relações do trabalho no Brasil, por meio 
da valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores, atualizar os 
mecanismos de combate à informalidade da mão-de-obra no país, regulamentar o art. 
11 da Constituição Federal, que assegura a eleição de representante dos trabalhadores na 
empresa, para promover-lhes o entendimento direto com os empregadores, e atualizar a 
Lei n.º 6.019, de 1974, que trata do trabalho temporário”. 

Traz, ainda, vários argumentos para sustentar a necessidade da Reforma, 
entre eles, que: No Brasil temos nível elevado de judicialização das relações do 
trabalho [...] Na grande maioria das ações trabalhistas a demanda reside no pagamento 
de verbas rescisórias. A falta de canais institucionais de diálogo nas empresas que 
promovam o entendimento faz com que o trabalhador só venha a reivindicar os seus 
direitos após o término do contrato de trabalho. [...] na Justiça do Trabalho.” 

Sobre este tema, se manifestaram Valdete Souto Severo e Jorge Luiz 
Souto Maior, In “Manual da Reforma Trabalhista, Pontos e Contrapontos”, 
páginas 17 e 19: 
Objetivo declarado 

Difundiu-se a notícia de que a ‘reforma’ trabalhista adviria para: a) 
eliminar a insegurança jurídica; b) gerar empregos (ou reduzir o desemprego); c) não 
eliminar ou reduzir direitos; d) respeitar a Constituição; e) autorizar a flexibilização, 
como forma de melhorar a vida dos trabalhadores; f) modernizar a legislação, 
acompanhando a evolução tecnológica; e g) fortalecer a atuação sindical. 
Objetivo real 

Como nenhum dos objetivos apontados acima pode ser alcançado pela Lei 
13.467/2017, seu objetivo não é outro senão fragilizar a classe trabalhadora, retirar 
direitos trabalhistas e impedir o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho.” 
(grifo nosso) 

[...] menos de dois anos de sua vigência já se percebe que o desemprego 
aumentou, as relações de trabalho se precarizaram ainda mais, e uma de suas 
consequências mais graves se verifica na queda drástica na distribuição de ações 
trabalhistas. É que, com a possiblidade do pagamento de honorários periciais e 
advocatícios pelos reclamantes, mesmo beneficiários de gratuidade de justiça, o 
trabalhador, inseguro, deixou de procurar a Justiça do Trabalho. 

A limitação do acesso à Justiça, um dos aspectos mais graves, alguns com 
requintes de crueldade, impõe seu combate com os instrumentos legais disponíveis, 
como veremos a seguir. 
Contexto da aprovação da Lei 

Destaque-se o momento político por que passava o Brasil (e ainda passa) 
foi decisivo nas profundas alterações propostas e rapidamente aprovadas. 

É fato histórico quase inconteste no Brasil e entre juristas renomados que, 
em 31/08/2016, a Presidente da República, Dilma Roussef, sofreu impeachment 
sem que qualquer crime de responsabilidade lhe fosse imputado, sendo notório 
que as chamadas “pedaladas fiscais” não se realizaram e não se enquadram nos 
dispositivos da Lei 1.079/50 (dos crimes de responsabilidade). A Câmara Federal 
era presidida pelo provável maior corrupto da história da Casa, o Deputado 
Eduardo Cunha, tendo decidido pelo processamento do pedido de Impeachment 
após a bancada do partido de Dilma ter decidido votar a favor da cassação do 
deputado por quebra de decoro parlamentar. 

Após o ilegal afastamento de Dilma, instaurou-se no país período de 
grande efervescência política, em que predominou a negação de tudo o que os 
governos Lula e Dilma promoveram por 13 anos, sendo curioso notar que uma das 
questões que ganhou relevo no período foi a busca pela derrubada das conquistas 
históricas dos trabalhadores, tidas, a partir de então com maior força pela grande 
mídia (tradicional porta-voz do empresariado e do mercado financeiro no país), pelo 
Congresso e pelo Judiciário como “privilégios” e “causadoras de desemprego”. É 
neste contexto que a proposta de Reforma Trabalhista é apresentada ao Congresso. 
Inicialmente contendo cerca de uma dezena de artigos, é considerada a chance que 
o grande empresariado, principalmente o industrial e do mercado financeiro, para 
impor sua agenda de retirada de direitos dos trabalhadores, o emparedamento do 
Judiciário Trabalhista, acusado de “militante”, o enfraquecimento dos sindicatos, e 
o mais grave: a severa restrição dos direitos dos trabalhadores ao acesso à Justiça 
do Trabalho. O resultado, sabemos: mais de uma centena de dispositivos legais 
alterados da CLT, que restou desfigurada, retirando vários direitos, como as 
“horas in itinere”, as horas extras para teletrabalho, entre outras; flexibilização 
desenfreada, com a legalização expressa da mão de obra terceirizada, entre outras; 
e, por fim, o que é objeto deste estudo, o fim da gratuidade da Justiça do Trabalho. 
Resistir à Reforma - qual estratégia? - evitar o STF 

Cerca de um ano depois da aprovação da lei, já escaldados pelas primeiras 
manifestações do Supremo Tribunal Federal, os setores progressistas que defendem 
a inconstitucionalidade da Lei 13.467/2017 – Centrais Sindicais, MPT, Sindicatos, 
Associação de Juízes – iniciaram reuniões para traçar a melhor estratégia de defesa 
dos direitos dos trabalhadores. Por incrível que possa parecer, a proposta mais 
importante que daí surgiu foi: evitar o ajuizamento de ADIs. [...] Ou seja, o quadro 
atual é de desesperança dos trabalhadores diante do Supremo Tribunal Federal, 
tendo em vista sua composição majoritariamente favorável à Reforma Trabalhista.

[...] Outra estratégia, a do oferecimento de arguições incidentais pelo 
controle difuso de inconstitucionalidade, para que o Judiciário amadureça as novas 
teses, havendo tempo de discussão que não houve para a aprovação da Reforma 
Trabalhista, podendo os diversos Tribunais Regionais do Trabalho pelo país 
formarem suas convicções, levando-as ao TST, e, somente em última instância, 
sendo o caso, possa ser submetida, em grau de Recurso Extraordinário, ao STF. 
Ainda outra estratégia [...] seria apontar ofensas da Reforma Trabalhista às diversas 
Convenções da OIT, evitando-se o julgamento pelo STF. 
A ADI 5766 

Ocorreu, porém, que, mesmo antes de os setores progressistas chegarem 
a tal conclusão, [...] a Procuradoria Geral da República ofereceu, perante o STF, 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5766), sobre o constitucional direito à 
jurisdição e à ampla defesa. [...] Mas [...] a esperança dos trabalhadores em manter 
a higidez de seus direitos esbarra nas posições conservadoras dos Ministros do STF. 
Assim, [...] o Ministro Relator, Luiz Roberto Barroso, advogado e professor antes 
de assumir a vaga no STF, notabilizado por ser constitucionalista e defensor dos 
direitos humanos, proferiu voto contrário ao esperado. Utilizando-se de argumento 
sobre o custo [...] da Justiça do Trabalho e dados equivocados, [...] conclui que ações 
trabalhistas são, em sua maioria, objeto de má-fé de advogados inescrupulosos que se 
enriquecem graças à invenção de ações temerárias e oportunistas. A “proteção, fora 
da justa medida, desprotege”, diz ele. Declaram apoio os Ministros Luiz Fux e Gilmar 
Mendes. [...] A esperança se obtém através do primoroso voto divergente do Ministro 
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Edson Fachin, que julgou procedente a ADI, passando a transcrever trechos do voto: 
“Além da Constituição da República, o direito fundamental de acesso à Justiça 
também é protegido por normas internacionais, [...] A defesa em juízo de direitos 
fundamentais que não foram espontaneamente cumpridos ao longo da vigência dos 
respectivos contratos de trabalho, em muitas situações, depende da dispensa inicial 
e definitiva das custas do processo e despesas daí decorrentes, sob pena de não ser 
viável a defesa dos interesses legítimos dos trabalhadores. ... 

É preciso restabelecer a integralidade do direito fundamental de acesso 
gratuito à Justiça Trabalhista, especialmente pelo fato de que, sem a possibilidade do 
seu pleno exercício por parte dos trabalhadores, é muito provável que estes cidadãos 
não reúnam as condições mínimas necessárias para reivindicar seus direitos perante esta 
Justiça Especializada. Assim sendo, impõe-se, nesse contexto, uma interpretação que 
garanta a máxima efetividade desse direito fundamental, sob pena de esvaziar-se, por 
meio de sucessivas restrições, ele próprio e todos os demais direitos por ele assegurados. 

[...] O direito fundamental à gratuidade da Justiça encontra-se amparado em 
elementos fundamentais da identidade da Constituição de 1988, dentre eles aqueles que 
visam a conformar e concretizar os fundamentos da República relacionados à cidadania 
(art. 1º, III, da CRFB), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB), bem como 
os objetivos fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 
I , da CRFB) e de erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das 
desigualdades sociais (art. 3º, III, da CRFB). ... Assim sendo, o pedido da presente ação 
direta de inconstitucionalidade deve ser julgado procedente.” 

Ainda falando de esperança (“a última que morre”), [...] o TRT da 1ª Região 
acaba de acolher (06/06/2019) incidente para declarar a inconstitucionalidade do 
artigo reformado da CLT, ainda pendente do Ministro Barroso. Vale a pena ver o 
emocionante voto da Desembargadora Giselle Bondim Lopes Ribeiro, nos autos 
do processo nº 0101572-20.2018.5.01.0000. 
Conclusão 

Tratamos de ofensa ao Princípio Constitucional do acesso à Justiça, 
insculpido no art. 5º, XXXV, e do direito constitucional à gratuidade de justiça (art. 
5º, LXXIV), ambos consequências do respeito básico à dignidade da pessoa humana, 
fundamento da República, conforme o art. 1º, III, todos da Constituição Federal. 
Tratamos de esperança e de desesperança. O momento é de grande dificuldade. Mas 
há caminhos a seguir no rumo da garantia do Princípio da Proteção, essencial ao 
Direito do Trabalho, como vimos acima. É tempo de resistência! Diante de uma lei 
que, nas palavras de Valdete Souto Severo, “não é uma lei trabalhista. Suas regras, 
porque ferem a proteção que justifica e legitima a existência do Direito do Trabalho, 
são qualquer coisa, menos normas jurídicas trabalhistas. ... Expressam um desejo 
de destruição que certamente será rechaçado por quem lida diariamente com essa 
relação social, por quem convive com trabalhadores que relatam situações de doença, 
assédio, desrespeito e descumprimento contumaz de direitos elementares, por todos 
aqueles que tem a missão institucional de seguir aplicando o Direito do Trabalho à 
luz de uma ordem de valores claramente estabelecida desde a gênese desse ramo do 
Direito, e fortalecida pela Constituição de 1988”. 

trAbAlhAdores Anônimos

Jeliel 
Lições de um artesão de brinquedos de latinhas
Diamantina, Praça do Mercado Velho. Encontramos o simpático Jeliel 

- artesão à margem do circuito ‘formal’ de inclusão social da tradicional feira 
de artesanato - e seus brinquedos de latinhas: aviões, instrumentos musicais, 
quebra-cabeças. “Há 15 anos rodo o mundo e moro na rua. Aprendi a produzir 
artesanato com material reciclável para sobreviver.” Orgulhoso, descreve 
espontaneamente o processo de trabalho: “Qualquer criança pode manusear 
sem risco de se contaminar ou machucar. Pego a latinha, limpo, coloco no sabão 
em pó, depois no álcool para esterilizar e deixo secar. Faço os brinquedos, aparo 
as pontinhas. Deixo as marcas das latinhas”. Enquanto conversávamos, Jeliel 
continuava seu trabalho com agilidade e firmeza. Em dias de muito movimento 
tem dificuldade de garantir as entregas. [...] Como muitos de ‘nossos anônimos’, 
iniciou a labuta aos sete anos na fazenda da família. Ao perder a mãe biológica, 
ele e nove irmãos foram adotados por madrinha e dona da fazenda (separada do 
marido por violência doméstica). Trabalhavam na ordenha e, mais crescidos, 
na colheita de café, plantação de cana, produção de cachaça e rapadura. Estudei 
até a 8ª série. Jeliel Ricardo de Oliveira, 33 anos, nasceu em Itamarandiba/
(Alto), Vale do Jequitinhonha/Sudeste MG. O Vale do Jequitinhonha integra o 
grupo de regiões com os piores indicadores de desenvolvimento humano-IDH. 
Itamarandiba, rankeada entre as ‘mais favorecidas’, possui 25,5% de adultos 
analfabetos/fundamental incompleto. Aos 16 anos saiu da fazenda e empregou-
se como montador de estruturas metálicas em parque de diversão itinerante. 
Depois, trabalhou como ‘avulso’ em circo, inclusive do Beto Carrero, montando 
maquinário, tendo realizado curso financiado pelo patrão. Neste trabalho sofreu 

um acidente grave. “Quando limpava a lona, a estrutura desmontou e o cinto 
que me segurava (vagabundo!) não sustentou e caí de altura de 16m em cima 
de estrutura pontiaguda que perfurou diversos órgãos. Não pude trabalhar por 
longo tempo. Desempregado, decidi morar na rua.” ‘Acidentes’ em circos, 
envolvendo artistas, não costumam ser eventos anônimos. Trabalhadores 
que se acidentam durante a montagem de suas estruturas seriam tão visíveis? 
‘Avulsos’ também trabalharam no ‘famoso’ incêndio (503 mortes) do Gran 
Circus Norte-Americano em Niterói (1961).

Jeliel continua: Um cliente, que se apresentou como militar da 
aeronáutica, pediu-lhe para ‘corrigir’ o formato do “14-BIS”. Jeliel negou. 
Ao lhe sugerir que interrompesse nossa conversa e fosse buscar material para 
executar as mudanças, olhou-me com firmeza: “Não vou fazer nada, porque a 
arte é minha! Aprende isto: A arte é tua! Você decide como quer fazer. “Sonho 
que essa sociedade tome vergonha na cara, olhe para nós como olha para si 
mesmo, que todo mundo seja igual. Apesar das dificuldades nunca desanimo.
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Gran Circus Norte-Americano em Niterói
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 Os grandes crimes que não devemos esquecer

A manchete ao lado foi modesta. 
Contados ao fim foram 503 MORTOS, a 
maioria crianças. Ando embriagada pela 
atividade que temos desenvolvido para a 
seção “Trabalhadores Anônimos” deste 
Boletim Intersindical. Percebo que há 
pessoas que duvidam que trocar saberes 
e sabedorias, olhar nos olhos de quem se 
habituou ao soslaio, vivificar ‘estátuas’ 
que nos servem dia-a-dia, contagiar 
pessoas com nosso encantamento, ‘palpar’ 
gratidão nos entrevistados ao tocarem sua 
história impressa, conhecer bravuras, dores, 
determinação, caminhadas de vida, descobrir 
músicas, sabores, filmes, compositores, 
engenhosidades, pode extasiar. Aprender é 
uma arte! E os trabalhadores invisíveis nos 
levam a universos desconhecidos do saber 
acadêmico. Um aqui nos diz que operou o 
ombro depois de demitido há anos, outra 
quase operou o ombro após ter deixado o 
emprego, outro ali não opera a coluna por não poder parar de trabalhar, 
alguém desistiu da construção civil por ver a prancha arrancar o capacete 
do amigo, acolá um não conseguiu mais trabalho após grave acidente 
‘de trabalho’... Desempregados, informais, ‘avulsos’, eventuais, 
desalentados, excluídos, expostos à roda do trabalho infantil... Muitas 
denominações às categorias de apátridas da própria pátria! A essa 
altura, vocês devem estar achando que há algo estranho no prazer que 
relatei. É porque é estranho suavizar o trabalho indigno, efetuar análises 
epidemiológicas rasas que não problematizam o adoecer e morrer pelo 
trabalho, interpretar tecnicamente os sub registros, dificultar o acesso às 
bases de dados estatísticos, culpabilizar vítimas por acidentes, doenças 
e mortes no trabalho.

É muito estranho resguardar a placidez dos “Crimes do Estado 
contra a Saúde-Trabalho-Ambiente!” Fadel nos desafiou a iniciar nova 
seção neste incansável periódico na militância pelo trabalho digno. O 
Boletim Intersindical nº 51 (Novembro - 2019) conversou com Jeliel. 
Inventivo e de apreciável alegria de viver, é um brasileiro que “faz de 
um tudo para sobreviver”. Como “avulso”, acidentou-se gravemente em 
circo, resgatando nosso imaginário do incêndio do circo de Niterói que 
não sairá da memória dos pais e crianças dos 1960. Desconhecido dos 
jovens do milênio, este crime abre os trabalhos para a Seção no mês em 
que O MAIOR ASSASSINATO COLETIVO BRASILEIRO completa 
58 anos. “Acidentes” em circos, envolvendo artistas, não costumam ser 
eventos anônimos. Trabalhadores que se acidentam durante a montagem 
de suas estruturas seriam tão visíveis? Incêndios em casas de shows não 
são “exatamente” tragédias como se costuma denominar. Também não se 
trata de “espetáculo de horror”, “espetáculo mais triste da terra”. O pesar 

de um “Crime de fogo” sobre espectadores 
e famílias deveria ser aproveitado para 
evitar a sucessão de crimes por negligência 
- assustadora - a julgar pelo desprezo à 
vida e o triunfo satânico da preservação de 
trocados, para não gastar com a segurança 
das pessoas inocentes que sustentam o 
negócio. O incêndio do Gran Circus Norte-
Americano de Niterói do empresário 
Danilo Stevanovich foi tema de diversas 
reportagens, livro de Mauro Ventura, do 
programa Linha Direta Justiça da Rede 
Globo (2006), de artigos científicos 
explorando-se muitos prismas deste crime 
em que permaneceram dúvidas sobre as 
condenações. 

Atendendo ao desafio do Boletim, 
mergulhei na pesquisa de fontes, reflexões 
e analogias. Atendendo aos princípios da 
Saúde do Trabalhador e ao mote da seção, 
a releitura das fontes visou identificar 

elementos que costumam ser secundarizados na investigação de crimes 
designados de catástrofes. Vamos a uma releitura dos fatos. Convido-os a 
contribuírem nas interpretações que lhes trago. Após a comoção e socorro 
das vítimas, os incêndios são submetidos à perícia. A declaração preliminar 
do perito - “o circo não tinha condições para funcionar” - e menções à 
negligência da autoridade que autorizou o funcionamento foi veiculada 
amplamente nos jornais da época. Divulgou-se repetidamente que um 
elefante em sua fuga desesperada das chamas abriu a ‘inexistente’ saída 
de emergência (apelidada de “corredor da morte”) e, involuntariamente, 
salvou centenas de pessoas, sendo domado posteriormente por 
empregados do circo. Enquanto isso, Danilo Stevanovich, o proprietário, 
pouco depois, informou aos periódicos seus prejuízos de 50 milhões de 
cruzeiros, cujo seguro cobria apenas três milhões (Jornal “A Noite”, 
18/12/1961, p.9). Declarou também à Tribuna da Imprensa que “Só 
mesmo um crime pode justificar o incêndio”, suspeitando de “favelados 
expulsos da primeira sessão.” Reapareceria dias depois, anunciando em 
Porto Alegre (RS), a decisão de não reconstituir o Gran Circus Norte-
Americano. Na sentença final do processo não consta seu depoimento 
à polícia (Knauss, 2007). Ausentou-se, portanto, da cena do crime, não 
prestando depoimento. O que lhes parece?

O povo (em especial a vizinhança em Niterói) solidarizou-se 
com doações, inclusive de sangue. Consta da investigação que Adilson 
Marcelino Alves (“Dequinha”), principal condenado pelo crime, também 
doou sangue. Hospitais públicos e privados socorreram as primeiras 800 
vítimas e as seguintes. O Governador do RJ, Celso Peçanha, convocou 
marceneiros para a fabricação de caixões e operários da Prefeitura 
ampliaram o número de covas (Knauss, 2007). Contabilizou-se 503 
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mortos (queimados, pisoteados e asfixiados). Mauro Ventura, por ocasião 
do crime da Boate Kiss (Sta. Maria/RS, 23/01/2013), comentou: “mais de 
50 anos depois, nenhum dos parentes das vítimas foi indenizado e apenas 
os supostos autores do fogo criminosos - por muitos considerados “bodes-
expiatórios” - foram presos. O dono do circo, Danilo Stevanovich, ficou 
solto, voltou a trabalhar com circo e a família segue no ramo. Ninguém 
entrou com processo. Um dos motivos era porque achavam que o circo 
era americano.” Pessoas, em grande parte crianças, carbonizadas no auge 
de sua alegria, confiantes num Estado que não sabiam, ao morrerem, 
que era colonizado, dominado pelo poder econômico, patrimonialista, 
irresponsável e genocida para com a sua gente, com a população sob sua 
guarda. Coisa que, tudo indica, não mudou até hoje (2019). 

Às vésperas daquele natal, o Presidente João Goulart reiterava 
sua OPOSIÇÃO ferrenha à remessa de lucros no Brasil ao exterior (“A 
Noite”, 23/12/1961, p.2). No recém aprovado sistema parlamentarista, 
Jango havia assumido a presidência em 08/09/1961, tendo Tancredo Neves 
como primeiro ministro. Defendia as reformas de base e a nacionalização 
da energia elétrica, refino de petróleo, químico-farmacêutico, sendo 
deposto pelo Golpe Militar de 1964. Em 10 de abril, os direitos políticos 
de Jango foram cassados por 10 anos. 

Sorte bem diversa foi atribuída pelo Estado a Danilo Stevanovich 
que teve outros dois circos - Bufalo-Bill e Shangri-la - destruídos pelo 
fogo, respectivamente, em 1950 e 1952. Os raios caem no mesmo lugar, 
não é? A família Stevanovich, de tradição circense de 150 anos, tem 
origem iugoslava e francesa e iniciou-se na arte como saltimbancos. A 
perseguição nazista na 2ª Guerra Mundial levou-a à América do Sul e 
continua atuando no Brasil, sendo atualmente proprietária da companhia 
Le Cirque. Retomando o rastro de fogo, Bufalo-Bill foi devorado por 
chamas em 22/11/1950 levando o palhaço às lágrimas e a prejuízo de 5 
milhões de cruzeiros (“Correio Paulistano”, 23/11/1950, p.2). Shangri-
la esfumaçou-se antes da matinê de 04/09/1952 (“A Noite”, 05/09/1952, 
p.4). Em ambos, menciona-se que os animais foram as únicas vítimas. 
O endereço dos circos permaneceu o mesmo e muitas companhias se 
apresentaram neste local.

Na investigação do crime do Gran Circo, suspeitou-se inicialmente 
de dois empregados dos Stevanovich que haviam ameaçado incendiar o 
circo Big Top. Doracy Campos - o palhaço Treme-treme - divergiu da 
versão da polícia sobre os fatos. Entrevistado pela equipe do Laboratório 
de História Oral e Imagem/Dpto. História/UFF em 2001 é taxativo: “Não 
foi ninguém. A polícia foi que achou 
que foi, não foi ninguém. Eu estive 
lá dez dias, examinei tudo lá, nossa, 
a fiação dele estava super-terrível, e 
os fios, trinta, quarenta fios grossos, 
desencapados. Eles, nesse ponto, eram 
muito relaxados.” Outro entrevistado, 
o médico recémformado Carlos Caldas 
menciona que o trabalho digno e a 
“lição de evitar tragédias iguais” não 
podem ser esquecidos (Knauss, 2007). 
Inevitável nos alinharmos à posição 
de Doracy Campos e Carlos Caldas 

de não desejar “ver o circo pegar fogo”! Discordamos, entretanto, do 
julgamento de Doracy que isenta a todos pelo crime pois, a julgar pela 
profusão de fios desencapados, houve negligência, certamente consentida 
- quiçá imposta - pelo proprietário. Interrogatório público dos acusados. 
(Dequinha à esquerda, Bigode à direita, ambos sentados, e o governador 
Celso Peçanha no centro, em pé.) Fonte: Correio da Manhã. Arquivo 
Nacional (Knauss, 2007). 

Dois incêndios ‘criminosos’ pregressos e o registro de pelo menos 
duas ameaças de outros levam a crer que trabalhar com os Stevanovich 
era no mínimo temerário. Os três condenados são considerados por 
muitos, como pelo repórter entrevistado Gilberto da Cunha Lopes 
“bodes expiatórios”. Não é de se espantar: o eletricista peruano do 
circo, afirmando ter dúvidas sobre a origem do fogo, caçoa dos ‘eleitos’ 
cúmplices e condenados junto com “Dequinha”: “Dirce Fantasma bebia 
cachaça que não aguentava. Uma mendiga que vivia ali na favela do São 
João. O tal Walter, vivia com um cachorro. Prenderam a ele e o cachorro” 
(Knauss, 2007). Apesar dos cuidados da Secretaria de Segurança em 
proteger do linchamento o acusado principal, o interrogatório foi público 
(foto acima). Conclusão: Adilson Marcelino Alves (“Dequinha”), autor 
principal, ateou fogo à lona; Walter Rosa dos Santos (“Bigode”) comprou 
e atirou a gasolina à lona; e José dos Santos (“Pardal”) vigiou o local. 
Adilson Marcelino Alves foi condenado a 16 anos de prisão com 6 anos 
em manicômio judiciário; Walter Rosa dos Santos, a 16 e José dos Santos 
a 14 anos; as duas mulheres foram absolvidas. A “sentença do juiz anota: 
“Monstros de insensibilidade. Merecerão o nosso desprezo pela falta de 
qualquer calor humano e de emotividade”” (Knauss, 2007, p.40; grifos 
no original). Consta dos autos que “Dequinha” foi detido dias depois nas 
proximidades de sua residência em Niterói. Revistas e jornais da época 
publicaram entrevistas de sua mãe que dizia que seu filho, “maluco desde 
criancinha” já havia sido internado em sanatório e sempre tivera mania 
de se culpar e dera muito trabalho à polícia “confessando furtos, cujos 
produtos, porém, não se viam” (Knauss, 2007, p.38-39).

Sem entrar no mérito da sanidade mental, estes relatos mostram 
que a polícia ‘conhecia’ e possuía o cadastro de Adilson Marcelino Alves. 
Conhecia, sobretudo, a conveniência de colocar a culpa em alguém que tendia 
a confessar ‘culpas’ poupando o ausente proprietário Danilo Stevanovich e o 
Estado. Reza a lenda que Nero, em Roma, 64 d.C., teria se extasiado diante do 
incêndio da gentalha. Ao boato de que seria o mandante, cinicamente atribui 
a culpa aos cristãos atirando-os aos leões famintos do Coliseu. Esta seria a 

origem da expressão “alegria de palhaço 
é ver o circo pegar fogo”. Outra ‘reza’ 
muito comum no empresariado é ‘exilar’ 
reservas financeiras em paraísos fiscais. 
Os Stevanovich estariam entre eles? 
Ou seriam negligentes com a segurança 
apenas para ampliar lucros? Em qualquer 
das hipóteses, uma voz não pode ser 
calada: o Estado não pode estar ausente 
destes crimes contra a Saúde, Trabalho 
e Ambiente! Esta seção do Boletim visa 
ampliar e amplificar vozes nessa luta.
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Parque de Exposição da Gameleira/Belo Horizonte/MG
Caros leitores, convido-os a 

iniciarem esta conversa sobre o segundo 
crime do Estado abordado em nosso 
Boletim: o “Desabamento da Gameleira”. 
Compartilho que resgato essas memórias 
para homenagear as vítimas e suas famílias 
e bradar por justiça sabendo que a que temos 
‘enxerga claramente’ o lado do poder. 
Ratifico o valor do saber dos trabalhadores, 
neste caso sobre as falhas nos processos e 
organização do trabalho, que corrigidas em 
tempo teriam evitado mortes e mutilações. 
Na Gameleira, a tragédia ‘também’ foi 
anunciada. Entrevistado pelo “Estado de 
Minas” no dia seguinte ao desabamento, 
o carpinteiro Antônio Miranda declarou 
que a estrutura da construção estalava (A 
Nova Democracia, 2006). Os operários da 
obra avisaram sobre fissuras nos alicerces e 
do perigo de desabamento. Israel Pinheiro, 
Governador de Minas Gerais, desejava 
concluir as obras dentro de seu mandato e 
ordenou a aceleração e a retirada das vigas 
de sustentação. Sua pressa vaidosa matou 
de imediato 69 trabalhadores. A evolução posterior dos mais de 100 
feridos, que permaneceram internados por meses e sofreram amputações, 
culminaram, ao final, com 117 mortos.

Laudos periciais, utilizados pela Justiça/MG na sentença de 2006 
(35 anos após o crime), concluíram que a obra não possuía um engenheiro 
responsável desde seu início até o colapso, o tempo de cura do concreto 
foi aquém do necessário para a retirada do escoramento, a resistência 
estava fora dos parâmetros definidos pelo calculista e “o método para 
retirada do escoramento, embora não tenha causado a ruptura, impediu 
que se avaliasse previamente o desempenho da estrutura, permitindo 
que o desabamento ocorresse de maneira completamente imprevista”. 
Concordamos com a fala do Desembargador Sebastião Geraldo de 
Oliveira (TRTMG) “Acidentes não acontecem por acaso. Acontecem 
muito mais por descaso” (Fantástico, 03/04/2016). A ladainha do processo 
de reparação de danos às vítimas continua inconclusa. A impunidade 
e o acobertamento têm sido a regra. Foram condenados em primeira 
instância o Engenheiro e Poeta Joaquim Moreira Cardozo e o Arquiteto 
Ernesto Breitinger. Joaquim Cardozo, calculista de Niemeyer, perplexo e 
deprimido com o desabamento, abandonou o escritório e faleceu em 1978 
sem saber que todos os réus seriam absolvidos em 2ª instância.

O processo foi concluído em 1987 - 16 anos depois do crime - sem 
apontar culpados. Em 1984, 72 pessoas (vítimas e familiares) entraram na 
justiça comum e em, 2004 (1ª instância) e 2006 (2ª instância), a Sergen 
Engenharia e o Estado de Minas Gerais foram condenados a indenizar 

todas as famílias e recorrem da sentença 
do Juiz José Afrânio Vilela, considerada 
por especialistas um exemplo de reparação 
justa e humana. Valor estipulado das 
indenizações (TJ-MG): Danos morais: R$ 
30 mil para os casos de morte e R$ 25 mil 
para os casos de invalidez. Danos materiais: 
2/3 do salário recebido na data do acidente 
como pensão da vítima falecida, até 
quando completasse 65 anos; Inválidos: 
pensão vitalícia. Acrescidos de atualização 
monetária e juros. A sentença em 2006 foi 
‘comemorada’ em grande estilo e pompa 
pelo então governador Aécio Neves 
com a (re)inauguração da Expominas, 
o “monumento ao esquecimento” nas 
palavras de Maria Perpétua, mulher de 
Odilon Heredia, operário que se salvou da 
morte (por ter saído da obra para buscar 
um cigarro) para se tornar prisioneiro 
das lembranças do acidente (Fantástico, 
03/04/2016).

Em 2016 - 45 anos após o crime - 
os verdadeiros réus continuavam impunes. 

Trata-se, até o momento, de uma das mais prolongadas demandas na 
justiça trabalhista. A Sergen Engenharia, condenada em 2006, continua 
recorrendo. Recursos judiciais infindáveis, morosidade processual, 
‘conluio’ entre poderes executivo e judiciário e protecionismo ‘legal’ 
às empresas privadas continuam despudoradamente a abusar da 
vulnerabilidade social dos operários e suas famílias. O Gameleira foi 
projetado por Oscar Niemeyer, edificado pela Sergen Engenharia, a 
Sobraf preparou as fundações e a responsabilidade pelos cálculos a 
encargo do escritório Joaquim Cardozo. A Sergen Engenharia iniciou sua 
atuação em 1961 com a instalação de Brasília e continua em atividade, 
inclusive no Rio de Janeiro, tendo se responsabilizado por importantes 
edificações (Palácio da Justiça/BH, Biblioteca de Manguinhos/Fiocruz e 
Hospital Geral de Saracuruna/RJ, entre muitos outros).

Sem contar as inúmeras premiações relativas à segurança na 
construção civil, segundo a Associação de Empresas de Engenharia/
RJ, a menção “por ter atingido excelência no atendimento à saúde do 
trabalhador dentro do canteiro de obras” (Prêmio Seconci-Rio de 
Promoção da Saúde no Canteiro de Obras, 1998) chega a ser irônica se não 
fosse estupidamente trágica, não acham? A falimentar Sergen Engenharia, 
segundo seus advogados, alegava em 2016 não ter condições de arcar 
com as indenizações. Tamanha desfaçatez chega a nos levar a duvidar das 
obras públicas que construiu, muitas bem próximas. O que terá acontecido 
com os recursos públicos investidos nestas edificações? Não podemos 
calar sabendo que foram erguidas sobre corpos de trabalhadores mortos 
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e esquartejados por toneladas de concreto. Enquanto a premiada Sergen 
recheia seus cofres sustentada inclusive pelas vítimas da Gameleira!

Interrompo nossa conversa para não cansar nossos leitores. 
Deixo-os com as palavras de Osmir Venuto (Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria da Construção Civil de Belo Horizonte em 
2006). Lembra-se dos pedidos de ajuda dos amigos, muitos parcialmente 
soterrados precisaram ser amputados no local. “Os que não se acidentaram 
foram obrigados a limpar a área depois do desabamento”, enfrentando a 
perda de amigos presentificados no odor putrefato da área. Resta clamar: 
“Pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir 

E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir 
E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir 

Deus lhe pague” (Deus lhe pague, Chico Buarque) 
E trazer mais artistas a esta conversa.

“O Silêncio do Arquiteto”
(nomes das 117 vítimas da tragédia da Gameleira)
Exposição Lais Myrrha (Projeto Gameleira 1971)

Linha do tempo do descaso do poder político e jurídico com os trabalhadores. Crime da Gameleira – Minas Gerais – 1971

É por isso

De mim vem a força que move o capital
Este que me consome

Que me fere, me adoece e
Que me mata;

No ônibus ou no carro que te conduz
Na cadeira que tu sentas

Na água que tu bebes
Eu estou em todos os lugares;

E é por isso que eu preciso lembrar
Que ela é minha (a saúde)

Que o capital não pode comprar
Porque eu não posso negar a mim mesmo,

É por isso que eu não posso parar
E mesmo diante de tantos desafios

Vou resistir, eu vou lutar.

Mayara Marques
[Psicóloga CEREST Natal/RN]

dezembro 2019

Van Gogh 
[1890]
Homem velho 
com a cabeça 
em suas mãos
Kroller-Muller 
Museum
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Desabamento do Elevado Paulo de Frontin/Rio de Janeiro
O Presidente do “Milagre Econômico”, das portentosas obras 

(p.ex.: Transamazônica/1972 e a Ponte/1974) e dos “anos de chumbo” - 
o ditador militar Emílio Garrastazu Médici - esteve no poder de 1969 a 
1974. Durante as trevas daquela época, o Brasil, campeão em acidentes de 
trabalho (e tricampeão mundial de futebol em 1970), foi motivo de críti-
cas internacionais, inclusive do Banco Mundial que ameaçou com sanções 
[Vasconcellos, 2011]. E nas trevas do atual des-governo, quando preten-
demos agir para impedir maior retrocesso? O cruzamento onde ocorreu a 
queda do elevado é uma via de acesso importante aos cariocas e, no final 
da manhã daquele sábado, 20/11/1971, por ali transitavam trabalhadores, 
possivelmente retornando do meio-expediente ou em horário de almoço. 

Àquela ocasião, vigorava a proteção trabalhista ao acidente de 
trajeto, instituída em 28/11/1967, direito retirado pela Medida Provisória 
nº 905 [“Programa Verde e Amarelo”], em 12/11/2019. A investigação das 
causas da queda do elevado escancarou disputas de poder e a reparação de 
danos irreparáveis às vítimas são um primor da desfaçatez e do cinismo 
que permeiam a execução e a irresponsabilidade nas obras públicas. 
O corporativismo não poupou esforços em defesa da competência do 
Engenheiro Marques de Souza. Nos dias seguintes ao crime, a Sobrenco 
[empresa presidida por Marques Souza] e o Sindicato (patronal) Nacional 
da Indústria da Construção de Estradas, Pontes, Portos, Aeroportos, 
Barragens e Pavimentação publicaram notas na imprensa alegando não 
terem como explicar os motivos do desmoronamento. Ambos manifestavam 
solidariedade às famílias e o sindicato patronal estendeu a consternação à 
Sobrenco, sendo seguido pelo Clube de Engenharia) e pela Associação 
Brasileira de Empreiteiros e Obras Públicas que pressionava o Governador 
Chagas Freitas (que propunha a contratação de empresa francesa), a analisar 
objetivamente os fatos, evitando o “colapso de obras em benefício do bem 
comum e do prestígio da engenharia nacional”. A reconstrução do trecho 
desmoronado do elevado Paulo de Frontin, o reforço e a extensão até o 
Campo de São Cristóvão [hoje parte da Linha Vermelha] foi executada pela 
Secretaria de Obras/RJ e inaugurada em 29/12/1974, três meses antes do 
término do mandato do Governador Chagas Freitas (1971-1975).

O Elevado e a Ponte - A Ponte Rio-Niterói, cujos ‘acidentes’ 
já haviam ceifado a vida de muitos trabalhadores, era fator de disputa na 
engenharia nacional. O atraso na “obra do século” teria acirrado rivalidades 
que viam nisto a oportunidade da troca de comando? As obras do elevado 
e da ponte ocorriam simultaneamente e envolviam prestigiadas escolas de 
engenharia. As contendas por poder 
e dinheiro teriam influenciado o 
andamento dessas construções? 
O Engº Fernando Lobo Carneiro 
participou da comissão técnica 
formada por Chagas Freitas cujo 
laudo entregue em janeiro de 1972 
apontava a abertura da janela de 
inspeção como a razão central da 
queda. Altercações de ambas as partes 

se sucederam, retardaram a solicitação de indenizações por parte das vítimas 
e seguradoras, e a COPPETEC-UFRJ assumiu a responsabilidade pela 
execução das obras de recuperação e finalização do elevado. Lobo Carneiro 
(p.181) desempenhou papel central também na troca das empreiteiras da 
Ponte Rio-Niterói entre 1970-1972, pelo questionamento de aspectos técnicos 
da obra cuja ‘solução’ do impasse foi ‘sacramentada’ pelo mesmo ditador 
‘campeão de acidentes de trabalho’, Médici, que entregou o término da 
Ponte à ECEX, empresa pública criada para este fim, sob a responsabilidade 
das construtoras Camargo Correa, Mendes Jr., Sergio Marques e Rabelo. 
Nomeado diretor-presidente da ECEX em janeiro/1971, Sérgio Marques não 
chegaria a finalizá-la em virtude da queda do descrédito público pela queda 
do viaduto. Três meses depois do Paulo de Frontin, a Ponte Presidente Costa 

e Silva (nome oficial) foi inaugurada 
em 04 de março de 1974, dias antes 
do encerramento do mandato de 
Médici em 15 de março. Ponte 
que ‘concretou’ trabalhadores (o 
quantitativo correto é desconhecido, 
dos 33 mortos contabilizados pela 
ditadura a 400 em outras fontes) em 
outro crime do Estado a ser contado. 
Aguardem.

As Vítimas? Em julho de 1977, quase 6 (seis) anos após a queda, a 
Secretaria de Transportes/RJ (DER) publica nota oficial autorizando 
a celebração de acordo relativo às 22 ações indenizatórias em curso 
(13 de danos pessoais e 9 materiais, dentre estes os das companhias 
de seguro). A nota publicada no O Globo (28/07/1977) explicita os 
nomes das vítimas e a ‘situação’ dos processos, com destaque para 
o caso de “José Carneiro Filho, com perda das duas pernas, à época 
ainda em fase de perícia.”

Tragédia: elevado que caiu no cruzamento da Rua Haddock 
Lobo com a Avenida Paulo de Frontin 20/11/71
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Desmorona a pátria feito um viaduto

Após a travessia, Aldir, recepcionado por Charles e Elis, foi 
saudado no além pelos brazucas famosos Wladimir, José Manoel, 
Henrique e Herberto, e também por um batalhão de anônimos. Cristalinas 
lágrimas jorravam dos olhos do poeta, inundando sua barba que, na 
ausência de lenços, continha os sentimentos e emudeciam sua alma.

A reunião fora organizada para render homenagem ao homem 
que conseguiu, ao letrar uma melodia de seu companheiro João, emanar o 
sentimento de toda uma nação. A música que a princípio pretendia apenas 
homenagear Chaplin, tornou-se o hino da anistia pela voz de Elis. Clamava 
pelo fim da tortura e do exílio daqueles que ousaram enfrentar verdadeiros 
criminosos homiziados em fardas. Pretendia-se festejar o talento do homem 
que, com grande coragem, ousou desenhar com palavras, tristes imagens 
desnudas do corpo maculado da nossa mãe gentil. 

Aldir pintou um quadro onde um bêbado chapliniano e enlutado 
passeou por nossa indigna nação, cutucando estrelas tão frias quanto os 
generais que as ostentavam. Desenhou noites que caiam abruptas para 
acobertar infames espetáculos onde corpos dilacerados e marcados 
de tortura, produziam manchas que eram chupadas por mata-borrões 
celestes. Descreveu a lua midiática, satélite sem brilho próprio, como 
uma cafetina a barganhar o falso reluzir dos coturnos. Grande artista 
extraindo poesia da infâmia.

E como o show tem sempre que continuar, ele seguiu se 
equilibrando em corda bamba de palavras que até poderiam machucar, 
mas carregavam coragem e esperança. Permitiu-se clamar pela volta dos 
exilados, sem esquecer da dor das viúvas e dos órfãos. Sonhou com um 
Brasil sem ódio e verdadeiramente gentil para os filhos deste solo, um 
Brasil que ainda não chegou. 

Acontece que poetas enxergam para além das aparências, para 
além da fama, para além daqueles que, como ele próprio, serão sempre 
citados nos compêndios, Aldir percebeu ali, naquela espécie de festa uma 
multidão silenciosa que, atentamente o fitava com intensa admiração. 
Eles e elas meio que rogavam por reciprocidade, queriam ser vistos, quem 
sabe ouvidos. Foi aí que sua alma vibrou, reconheceu nos olhares agora 
amansados, um passado de desespero e de dor, viu corpos dilacerados, 
não pela tortura dos porões, mas pelas vigas de concreto e aço do viaduto 
que cantara. Almas afogadas não nas latrinas dos quarteis, mas na 
ausência de ar dos escombros. Corpos soterrados sob pontes e galerias, 
gente imersa em rios de lama das barragens, seres ofegantes agonizando 
em leitos hospitalares, tal como ocorrera com ele mesmo.

Por um minuto sentiu-se recompensado, um pouco por ter seu 
trabalho reconhecido, um muito por se encontrar onde todo artista tem de 
ir. Finalmente estava lá, onde o povo está. Entretanto passada a euforia 
do encontro, percebeu que a jornada não se encerrara, pensou no país 

que deixara no mundo físico e entristeceu-se, lembrou-se que a pátria 
continua desmoronando, que o trabalho continua ferindo e matando, 
que a dignidade é escassa, que o lucro se sobrepõe à existência. Ocorre 
que, para a alma do artista, a tristeza não permite esmorecimento, pediu 
então um violão, sentou-se ao lado da multidão e puxou um refrão que, 
ainda carregado de dor, insiste na luta - Glória a todas as lutas inglórias, 
que através da nossa história, não esqueceremos jamais. Salve o povo 
brasileiro que tem por monumento as pedras desmoronadas da pátria-. 

Texto elaborado a partir da interpretação da letra da música O 
Bêbado e a Equilibrista, feita pelo canal de Youtube “A vitrola do PC”. 
https://www.youtube.com/watch?v=akPb7jlLWyw

Alex Franco
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A “Ponte Presidente Costa e 
Silva” (nome oficial), foi construída 
durante a ditatura militar como uma 
das obras portentosas do “milagre 
econômico”. O panorama brasileiro 
aparente na década de 1970 era de 
um colossal canteiro de obras, que 
camuflava as atrocidades dos porões 
da ditadura com os presos políticos. 
Cooptando ‘apoio popular’ pela 
oferta de postos de trabalho (cerca de 
700 mil), a indústria da construção 
civil era a maior empregadora 
(COPPE/UFRJ, 2011, p.179-187). 
No lastro da Transamazônica, Itaipu 
e Tucuruí, usinas de Angra, polos 
petroquímicos, Proálcool, Ferrovia 
do Aço, Embratel, Carajás (ferro) e 
Jari (celulose), trabalhadores sucumbiam ao apetite voraz das elites (militar, 
econômica, técnica etc.), nos acidentes de trabalho. Os [trabalhadores] 
concretados na Ponte Rio-Niterói (1968-1974) Nº 4 “Crimes do Estado 
contra a Saúde-Trabalho-Ambiente!” PRÓXIMO (Nº 5) Incêndio do 
Edifício Joelma / SP (1974) RESUMO Considerada a “obra do século” e do 
“milagre econômico” brasileiro da ditadura militar, a construção da Ponte 
Rio-Niterói concretou um número desconhecido de trabalhadores. Quem 
acompanhou sabe que foram muito mais do que os 33 mortos “oficiais” e 
os 72 da imprensa. Algo como o número de assassinados pela ditadura, até 
hoje desconhecidos. Uma pesquisa macabra seria saber quantos dos 10 mil 
operários que ali suportaram condições desumanas de trabalho sobraram 
sob o tacão da ditadura. Fotos e relatos esclarecem: críticas à segurança; 
sandálias/sapatos, chapéus/bonés no lugar de botas e capacetes; falta de 
treinamento prévio; ritmo alucinante; jornadas prolongadas; horas extras; 
trabalho noturno em altura e na profundidade marítima... Importante era 
a ‘assinatura’ do ditador Médici em 04/03/1974, na sua inauguração, que 
terminaria o mandato 11 dias depois. Para este crime inominável temos a 
Baía de Guanabara como testemunha.... SÉRIE Pesquisa e Texto: Rosangela 
Gaze O Globo, Rio, Sete curiosidades sobre a Ponte Rio-Niterói https://
oglobo.globo.com/rio/sete-curiosidades-sobre-ponte-rio-niteroi-16497232. 

É bom lembrar que no ano de 1970 o Brasil foi campeão Mundial 
de Futebol, no México, e campeão de acidentes de trabalho, no Planeta. 
Lucravam empresas de grande porte - construtoras brasileiras situavam-
se entre as maiores do mundo - e também as de médio porte fornecedoras 
de matérias primas, equipamentos e ferramentas na cadeia produtiva do 
‘desenvolvimento nacional’ alicerçado no descaso com a segurança e 
saúde no trabalho. A Ponte Rio-Niterói - “obra do século” - era cobiçada 
pela construção civil com seus 14 km de extensão sendo 9 km sobre a Baía 
da Guanabara, maior vão livre de viga reta, 300 metros de largura e 72 de 
altura, que reduziria o tempo de travessia entre as duas cidades de 80 para 

17 minutos. A pedra fundamental 
foi lançada no financiamento de 
bancos britânicos na visita da 
Rainha Elizabeth, em 1968, durante 
o governo do ditador militar Costa 
e Silva, anunciando os benefícios 
sociais e econômicos no entorno 
da Baía. A responsabilidade técnica 
pelo projeto e fiscalização foi 
entregue ao consórcio liderado pelo 
Escritório Técnico Antônio Alves 
de Noronha e pela construção ao 
Consórcio Construtor da Ponte Rio-
Niterói. Havia questionamentos 
sobre a viabilidade da obra 
por parte de parlamentares e 
engenheiros mas a imprensa estava 
censurada e a construção prosseguia 

alheia à desconfiança. As fundações formadas por tubulões metálicos 
preenchidos por concreto sob o leito marinho - onde se assentariam 
os pilares - avançavam indiferentes aos acidentes com vítimas fatais. 
Um destes ocorreu no final de março de 1970, no desabamento de 
plataforma de teste de carga de um tubulão, ceifando a vida de quatro 
operários e três engenheiros. As dúvidas da sociedade sobre a segurança 
do empreendimento expressadas na imprensa eram abafadas, sob a 
argumentação do Consórcio Construtor de que acidentes assim eram 
“normais em obras de grande porte” (COPPE/UFRJ, 2011, p.180). 
Discordâncias técnicas entre os que fiscalizavam e os que executavam 
a construção eram permanentes, em especial quanto à avaliação do solo 
lodoso da baía. A pressa do governo, decisiva também na queda do 
Pavilhão da Gameleira/Belo Horizonte/MG, e a economia de recursos 
influenciaram a escolha do Consórcio Construtor que venceu a licitação 
comprometendo-se a entregar a ponte em 2 anos pela metade do preço 
do concorrente. A Coppe/UFRJ, representada pelo Engenheiro Lobo 
Carneiro, questionava técnicas da construção em relação à segurança, 
conversava com colegas do Clube de Engenharia, inclusive os envolvidos 
na obra, e apresentava as dúvidas e críticas aos alunos durante as aulas. 

Os estudantes compartilhavam de suas preocupações e da 
necessidade de alertar o governo e, através de ligações familiares, um deles 
intermediou a entrega de carta oficial da Coppe (07/07/1970) - redigida 
e assinada por Lobo Carneiro - ao Cel. Mario Andreazza (ministro dos 
Transportes), consubstanciando argumentos técnicos sobre as lacunas de 
segurança na construção da ponte. A carta não parece ter mobilizado reações, 
mas os atrasos de cronograma e gastos além do orçamento chegavam à 
imprensa. Na ocasião, do orçamento original (Cr$ 238 milhões), 70% já 
havia sido consumido diante da execução de apenas 20% do serviço. Em 
01/12/1970 (nove meses de atraso no cronograma previsto), ciente de que a 
inauguração não aconteceria dentro do programado (dez/1971), Andreazza 
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 Os grandes crimes que não devemos esquecer

Os [trabalhadores] concretados na Ponte Rio-Niterói (1968-1974)

Dados oficiais contabilizam 33 mortos durane a construção 
da ponte, mas levantamento da imprensa chegou a 72 
vítimas. O acidente com maior repercurssão aconteceu em 
24 de maio de 1971, quando 3 engenheiros e cinco operários 
morreram durante um teste de carga 
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entrega a obra ao consórcio de construtoras que ficara em 2º lugar na 
licitação. O Consórcio Construtor - à frente da construção da Ponte Rio 
Niterói - prestes a recorrer à Justiça, foi confrontado pela realidade: “testes 
de carga de 16 pilares indicavam que era preciso reforçar as fundações e 
fazer uma revisão geral no projeto” (COPPE/UFRJ, 2011, p.185).

Essa foi a gota d’água para a Tribuna da Imprensa publicar 
na primeira página “Para o Presidente Médici ler e meditar”, de Hélio 
Fernandes. Uma série de reportagens sobre as irregularidades e descaso 
com recursos públicos e a segurança culminou com a divulgação 
(21/01/1971) do relatório da Howard, Nedles, Tammen & Bergendoff 
International Inc. (empresa que construiria o vão metálico de 700m da 
ponte) e do Escritório Técnico Antonio Alves de Noronha (projetistas 
e fiscalizadores da obra), enviado ao Ministério dos Transportes em 
23/11/1970. Este documento não poupou críticas aos empreiteiros, 
alertas e indicativos da falta de segurança que já havia ocasionado 
mortes, deixando bem claro o posicionamento de que a obra poderia 
resultar em catástrofes. Desde as graves acusações sobre a falta de 
segurança dos trabalhadores, não realização dos necessários testes 
de carga, até a baixa qualidade de materiais, proporção maior de areia 
em relação a concreto, erros de construção que requeriam refazimento 
e pressões sobre a fiscalização (Coppe/UFRJ, 2011). No dia seguinte 
(22/01/1971) a carta de Lobo Carneiro de meados de 1970 é divulgada 
pela Tribuna da Imprensa e os jornais de grande circulação entram na 
questão. ................ Hélio Fernandes, atualmente com 99 anos, irmão de 

Millôr Fernandes, foi perseguido pela ditadura militar de 1964/1985, 
ao divulgar atrocidades e desmandos que poucos ousavam publicar. 
Repetidamente preso pela ditadura e com direitos políticos cassados, 
nunca aceitou a censura à imprensa. ................ Dias depois (26/01/1971) 
da divulgação do relatório citado, o ditador Emilio Garrastazu Médici 
desapropria o consórcio construtor e torna o governo federal dono do 
material da obra, criando uma empresa pública (ECEX) que comandaria 
a conclusão do empreendimento a ser executado pelo consórcio de 
construtoras que ficara em 2º lugar (Camargo Correa, Mendes Jr., Sérgio 
Marques e Rabelo) e passou a ser designado Consórcio Construtor 
Guanabara. O diretor presidente do consórcio era Sérgio Valle Marques 
de Souza, o mesmo dos noticiários da queda do Elevado Paulo de Frontin 
(20/11/1971), obra sob sua responsabilidade técnica que não chegaria a 
terminar (JB, 22/02/1972). A Sobrenco, sua empresa, saiu do consórcio 
e foi à falência. Coube ao Engº Bruno Contarini, responsável técnico do 
Consórcio Guanabara, a conclusão da construção da Ponte Rio-Niterói. 
Em clipping de jornais do Ministério dos Transportes consta em matéria 
do JB (04/03/2004) o orgulho de Contarini pelo seu feito (“fazer a 
maior ponte do mundo é uma marca”) e sua ‘emoção’ ao lembrar dos 
30 trabalhadores mortos durante as obras, mencionando: “- Morriam por 
vários motivos, até mesmo por cair da altura enorme da ponte.” Estes 
comentários revelam, sem anestesia, o valor do trabalhador brasileiro 
para as elites que perseguem metas de realizações e desprezam vidas. 
Mudam os criminosos, mas não mudam os crimes.

Os perigos não eram poucos. Trabalho nas alturas e sobre águas com 20 metros de profundidade, 
canteiros de obra em ritmo frenético, onde os cuidados com a segurança do trabalho eram detalhe 
dispensável, e operários sem qualquer instrução faziam parte da rotina do canteiro de obras. 
Fotos da construção exibem trabalhadores com sandálias de borracha, bermudas, sem camisa, 
fumando enquanto martelavam ou carregavam objetos. Capacetes e botas eram raridade. https://
infograficos.oglobo.globo.com/pais/ponte-rio-niteroi.html?mobi=1

A estratégia dos militares foi alternar o sorriso de Andreazza com os maus bofes do coronel João 
Carlos Guedes, militar durão e parecido ... com o líder soviético Nikita Kruschev. ... ele comandou 
a obra com mão de ferro, fazendo os seus 10 mil operários e 200 engenheiros tremerem nas bases 
ao cobrar o cumprimento dos prazos como se estivesse comandando uma ordem unida. “Ele era 
muito conservador. Cobrava nos mínimos detalhes. Tínhamos medo de falar. Minhas pernas tremiam 
quando ele me chamava em seu gabinete. Não dava chance para desculpas. ... mandava embora 
e chamava o próximo.”, conta o engenheiro Carlos Henrique Siqueira, veterano da obra e hoje 
consultor da ponte. https://infograficos.oglobo.globo.com/pais/ponte-rio-niteroi.html?mobi=1

“Se alguém morria, a gente esquecia rápido e continuava a obra”. O relato é do aposentado 
Raimundo Miranda, um dos funcionários que ajudaram a levantar a Ponte. Homem de confiança 
dos engenheiros, ele conta que, ao passar mais tempo no trabalho (quase 15 horas por dia), tinha a 
garantia de um bom salário no fim do mês. O pagamento de horas extras e adicional noturno fazia com 
que o mecânico de sistema hidráulico, hoje com 75 anos, seguisse sua rotina sem arrependimentos. Os 
operários não podiam ficar parados. A pressa e os incentivos para a rápida conclusão da obra faziam 
parte do cotidiano de todos os envolvidos. “O pessoal vinha rápido para retirar (os corpos). Aí a gente 
seguia em frente” - diz ele. https://infograficos.oglobo.globo.com/pais/ponte-rio-niteroi.html?mobi=1

Em dois anos de trabalho, ele conta que viu cerca de 10 mortes. Embarcado, ele viveu a pior 
situação de sua carreira quando estava doente, com 39,5ºC de febre. Na chuva, com frio, e 

resistindo ao balanço do mar, ele continuava a trabalhar. - Não tinha isso de não trabalhar doente. 
Naquele dia, sentia que estava morto. Foi muito terrível - diz. https://infograficos.oglobo.globo.
com/pais/ponte-rio-niteroi.html?mobi=1

O soldador Paulo Silas ... trabalhou ... recuperando e refazendo os dentes das brocas das perfuratrizes 
... fazendo um festival de faíscas potencializado pela pressa: “Aprendi na prática que, quando precisava 
trocar o eletrodo (espécie de refil do equipamento), não podia levantar a máscara por completo, porque 
uma daquelas faíscas podia cegar. Subia até a metade apenas, sem perder o foco na frente, mas tinha 
de ser rápido.” Quando o eletrodo chegava ao fim, precisava ser trocado. A ponta restante, ainda 
incandescente, era lançada pelo operador em baldes de ferro. Certa ocasião, Paulo Silas soltou a ponta, 
sem querer, na panturrilha de um colega que passava e, sem perceber, se aproximou demais: “A ponta 
rolou perna abaixo, levando com ela a calça e a pele da perna do meu amigo, que desmaiou na hora e 
ficou muitos dias internado.” Os danos a Paulo Silas foram pequenos. Queimaduras leves nos olhos, que 
ele curava com batata inglesa, cortada em rodelas finas: “Colírio não adiantava. O melhor mesmo era 
amarrar as rodelas na vista, na hora de dormir. De manhã, a batata estava quase frita, pois absorvia todo 
o calor.” O soldador continua até hoje na ponte, fazendo reparos nas trincas existentes no vão central. 
https://infograficos.oglobo.globo.com/pais/ponte-rio-niteroi.html?mobi=1

Estávamos em casa, assistindo ... [TV Globo]. Eu era muito pequeno e estava com meus dois irmãos. 
De repente, meu irmão mais velho ... começou a chorar. Eu e o Leandro ... começamos a achar 
engraçado: “ih, ele tá chorando”. Foi então que o Leonardo contou para nossa mãe ... que tinha 
acontecido um acidente na obra e que meu pai podia ter morrido. O corpo de Nilkon só foi achado na 
baía três dias após o acidente. ... Maria Luiza, viúva, travou uma batalha contra a lentidão da Justiça. 
Só conseguiu receber a indenização que lhe cabia pelo acidente em meados da década de 1990. 
Ajuda para custear a escola dos filhos, prometida após o desastre, nunca recebeu. - Quando comprei 
minha primeira moto, entrei na Ponte e parei no vão central. Desci e fiquei um tempão ali, olhando 
e pensando no meu pai. https://infograficos.oglobo.globo.com/pais/ponte-rio-niteroi.html?mobi=1
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Lançamento Fórum – agosto 2015
Participação de diversos representantes sindicais, da 
Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da 
Saúde, da Coordenação dos Centros de Referência de Saúde do 
Trabalhador do estado e do município do Rio de Janeiro e da 
Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro. 
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Reunião do Fórum Intersindical, 28/05/2017,

Reunião do Fórum 
Intersindical, 28/04/2017, 
Sindicato dos 
Metalúrgicos / RJMA
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Florbela Espanca, 
poeta portuguesa, nascida em 1894 e morta em 1930. 

VERSOS DE ORGULHO

O mundo quer-me mal porque ninguém
Tem asas como eu tenho! Porque Deus
Me fez nascer princesa entre plebeus
Numa torre de orgulho e de desdém.
Porque o meu Reino fica para além...
Porque trago no olhar os vastos céus
E os oiros e clarões são todos meus!

Porque eu sou Eu e porque Eu sou Alguém!

Cora Coralina, 
poeta goiana, nascida 

em 1889 e morta em 1985. 
Seu primeiro livro foi publicado 
quando tinha 75 anos de idade. 

MASCARADOS

Saiu o Semeador a semear
Semeou o dia todo

e a noite o apanhou ainda
com as mãos cheias de sementes.

Ele semeava tranqüilo
sem pensar na colheita

porque muito tinha colhido
do que outros semearam.

Jovem, seja você esse semeador
Semeia com otimismo
Semeia com idealismo

as sementes vivas
da Paz e da Justiça.
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Fadel Ramazzini e Jorginho (metalúrgico), um dos 
mentores do Fórum Intersindical

Luciene e Luizinho Ramazzini
Aniversário de 2 anos do Fórum Intersindical
Logos dos Sindicatos e Centrais Sindicais integrantes do Fórum 

Fórum Intersindical, aniversário de 2 anos com a presença de 
Bernardino Ramazzini, agosto 2017

Fórum Intersindical, 29 de setembro de 
2017. Oficina temática “Mulheres das 
Águas” com prof. Carlos Minayo, no 
destaque escondido

Aqui sim, o Professor Carlos 
Minayo de alma exposta!!
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Reunião do Fórum Intersindical, 27/10/2017, tivemos uma 
visita guiada ao campus da Fiocruz. Ilquias explicando a 
Oswaldo Cruz o que é o Fórum Intersindical Os participantes 

Reunião do Fórum Intersindical, 26/01/2018, Sindicato dos Bancários/RJ. Controle 
social em saúde do Trabalhador no SUS. Geordeci Souza e Karla Baêta (nos destaques)

Na edição 31 do Boletim, totalmente dedicada 
às mulheres, o Fórum intersindical presta um 
tributo a Marielle Franco, na poesia de Anielli 
(poeta de Volta Redonda)

Reunião do Fórum 
Intersindical 
em 23/03/2018. 
Trabalho em Saúde 
Pública de Proteção 
à Saúde com 
Francisco Lacaz (no 
destaque)

Reunião do Fórum 
Intersindical 

em 27/04/2018. 
O Estado de 

bem-estar e a 
seguridade social 

Jairo da Matta (no 
destaque)
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Homenagem ao Dia das Mães, 13/05/2018 Mãe
Fadel 13/05/2018

Talvez alguma palavra retrate
Talvez alguma baste
Talvez alguma exiba... a grandeza
Mas com certeza
Faltará 
A palavra certa
Certeira
Verdadeira
Derradeira
De quem inventou 
O trabalho
O trabalho ele mesmo
O trabalho de trazer, de cuidar e de fazer pessoas
O trabalho de trazer, de cuidar e de fazer pessoas que 
ao trabalharem constroem o mundo em que vivemos

Reunião do Fórum Intersindical em 20/07/2018, Uma Ponte ao Mundo - Cartografias Existenciais da Pessoa com Deficiência e o Trabalho

Na reunião foi lançado o 
livro Uma Ponte ao Mundo - 
Cartografias Existenciais da 

Pessoa com Deficiência e o 
Trabalho

Reunião do Fórum 
Intersindical em 
26/10/2018. Oficina 
Temática: Reabilitação 
do INSS, a quantas 
anda? Samantha Oliveti 
& Luciene Vasques (no 
destaque)
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Reunião do Fórum Intersindical em 30/11/2018. Oficina 
Temática: O Papel do CESTEH com Antônio Sergio Fonseca

Reunião do Fórum Intersindical em 14/12/2018 - Oficina Temática:
Saúde do Trabalhador - do campo à questão com Diego Souza

Reunião do Fórum Intersindical em 22/02/2019 - Oficina 
Temática: Saúde do Trabalhador é ARTE

O Massacre de Manguinhos (de Lauro Escorel Filho)

Disponível no nosso Blog www.multiplicadoresdevisat.com 

(Seção Documentários)
O documentário, com duração de 22 minutos, registra a 

reintegração dos cientistas cassados em 1970 pela ditadura militar. A 

cerimônia, realizada na Fiocruz em 1986, traduz, na emoção de Mário 

Lago, Ulisses Guimarães, Darcy Ribeiro e Sergio Arouca no seu 

discurso de acolhimento, a indignação com o autoritarismo e o arbítrio 

contra a inteligência.
Vale muito a pena assistir, pois aquilo que foi perpetrado no 

ano de 1970 guarda uma enorme semelhança com o discurso de alguns 

setores do atual governo. O documentário é a prova viva de persistência 

de um pensamento retrógrado que cinco décadas depois ainda nos aflige. 

Os cientistas cassados (Foto: Acervo Fiocruz)

FASTIO.Doc

Nada, nada mais,
Nem mesmo a dança me amansa
Essa fúria que vem do que vivo e vejo.
Danação, vício e desperdício
Contrassenso e desesperança.
Tudo turvo, torto e turbinado.
Pletora e turbilhão que sempre avançam.
O que há de mais fútil entronizado,
Promovido e idolatrado
Diuturnamente.
Os despropósitos vêm aos milhares
Repercutem no ciberespaço
Um idiota sorri, as matas morrem
E um país inteiro se apaga.

Adamastor Adolpho (2019)
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Reunião do Fórum Intersindical em 25/01/2019 - 
Oficina Temática: Saúde do Trabalhador na era da 
Indústria 4.0 com Mario Vidal

Reunião do Fórum Intersindical em 29/03/2019 - Oficina 
Temática: A Constituição e a organização do Estado brasileiro 
com Raquel Braga

Reunião do Fórum Intersindical em 26/04/2019 - Oficina Temática:
Panorama atual do SUS com Lucia Souto

Reunião do Fórum Intersindical em 31/05/2019 - Oficina 
Temática: Panorama da Saúde do Trabalhador no 
Brasil com Francisco Lacaz

Tempo das Águas
Leonardo Francisco

É tempo das águas.
Uma enchente inundou de incerteza

toda a paisagem
borrando a pintura de enganos,

como se tudo fosse ilusão.
As águas turvas desaguam

nos corações dos que
aprenderam a navegar

nas correntezas da intolerância,
e com calor da liberdade,

refrescam-se em rios autoritários.
É tempo de travessia.

Nadar rumo ao amanhã
com os pulmões inflados
de coragem para ser livre.

Vencer a correnteza
que nos impede de chegar
ao outro lado da margem,

no seco seguro,
onde a repressão dos homens

não poderá nos afogar.
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Reunião do Fórum Intersindical em 28/06/2019 - Oficina Temática: 
Doenças Relacionadas ao Trabalho com René Mendes

Reunião do Fórum Intersindical em 26/07/2019 
- Oficina Temática: Vigilância em Saúde do 
Trabalhador com Rodolfo Vilela

Reunião do Fórum Intersindical em 30/08/2019 - Oficina 
Temática: A Deforma Trabalhista com Kique Carvalho

Reunião do Fórum Intersindical em 27/07/2019 - Oficina Temática: 
Defesa de Tese de Doutorado de Valdinei Santos de Aguiar Junior

Filme brasileiro de 1976, dirigido por Ruy Guerra e Nelson 
Xavier. A queda retrata o mundo do trabalho que, apesar de 
ter sido filmado ainda no regime militar, com toda a censura 
imposta na época, consegue mostrar a realidade cruel da saúde 
do trabalhador que não mudou até hoje. O que é mostrado em 
1976 poderia ser mostrado hoje com alguns toques adicionais 
de perversidade. Um operário, na construção do metrô do 
Rio de Janeiro, cai e é levado para um hospital. O script já 
conhecido, de conluio entre a empresa e uma empreiteira, por 
meio de suborno, muda o
laudo do acidente de trabalho e tenta retirar a responsabilidade 
empresarial. Obra prima do cinema brasileiro, o filme inicia 
com uma cena simbólica de representantes do poder econômico 
e político brasileiros bebendo o sangue de bois num matadouro, 
ou seja, o sangue do que são os trabalhadores brasileiros 
até hoje: bois no matadouro. O filme é estrelado por Nelson 
Xavier, Lima Duarte, Isabel Ribeiro, Maria Sílvia, Hugo 
Carvana, Paulo César Pereio, Carlos Eduardo Novaes, Ronald 
Monteiro, Ruy Guerra, Helber Rangel e Álvaro Freire, entre 
muitos outros. A música E daí? é de Milton Nascimento e Ruy 
Guerra. Veja o filme em:
https://www.youtube.com/watch?v=c-iQuloGEI4
Após ver o filme, se quiser aprofundar sua análise, clique em:
http://www.lafuriaumana.it/index.php/63-archive/lfu-30/660-
reinaldo-cardenuto-o-despencar-da-historia-e-da-forma-no-
filme-a-queda-1977-de-ruy-guerra

A Queda
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Um brinde à 
Democracia e por 
novos tempos

A Reunião Ordinária do Fórum Intersindical, realizada no 
dia 29/11/2019, contou com outros dirigentes sindicais, alunos, 
pesquisadores e gente combativa dos 4 cantos. A mesa estrelada 
por mulheres guerreiras, combativas, quase todas negras, foi uma 
demonstração de luta, perseverança e esperança num país que 
carece, ainda, de homens governantes que respeitem as mulheres, 
a cultura, a diversidade, o trabalho, o ambiente e os direitos 
humanos para, enfim, honrarem suas calças.

A Reunião Ordinária do Fórum Intersindical, realizada no dia 
25/10/2019, contou com vários companheiros dirigentes dos 
sindicatos presentes.

Seção de filmes e documentários
Borracha para a Vitória

Direção: Wolney Oliveira
Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=Lw4uK5bienI&feature=youtu.be
Duração: 54:37

Seringueiros do Acre, representados por Dona Vicência na seção 
“Trabalhadores Anônimos”, participam deste documentário que 

registra uma das imperdoáveis passagens da república brasileira em 
que a Saúde foi/é negligenciada, a Seguridade Social nem sequer 

reparou danos e a Justiça continua cega aos vulneráveis.
Os “Soldados da Borracha”, iludidos pela oportunidade de saírem 

da miséria e cultivarem em terra úmida e fértil, contribuíram com a 
política varguista (1943-1945) alinhada aos EUA que precisavam 
‘desesperadamente’ dos seringais brasileiros (abandonados desde
os 1912), visto que os da Malásia (na mão dos ingleses) estavam 

bloqueados pelos japoneses. Getúlio ‘seduziu’ agricultores da seca 
com a promessa do reconhecimento como heróis de guerra, garantindo 

a produção e o financiamento norte-americano para projetos de 
industrialização. Num arco de memória, o documentário resgata os 

ataques alemães aos navios mercantes brasileiros cuja divulgação era 
proibida na época.
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A primeira reunião do Fórum Intersindical 
de 2020 foi uma emocionante celebração à 

liberdade de pensamento e expressão em 
companhia de Paulo Freire, dos amigos e 
camaradas de Goiás, que compuseram a 

mesa de debates (Eguimar, Ricardo, Bira, 
Carol e Rodrigo), das amigas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (Angela 
e Eliana), do professor René Mendes da 

Frente Nacional de Saúde do Trabalhador, 
dos sindicalistas de sempre, companheiros e 
razão do Fórum, e tantos e tantas mais que 
fizeram desse momento um acontecimento 

único e inesquecível. Fôlego encantador para 
seguirmos na luta e na resistência...

A reunião do Fórum Intersindical, realizada 
na semana de Carnaval, de fevereiro de 2019, 
foi realizada no Sindicato dos Bancários/
RJ. Com a participação dos Sindicatos dos 
Metalúrgicos, Rodoviários, Telecomunicações, 
Comerciários, Saúde e Bancários, além dos 
Cerest, UFRJ, Fiocruz, UERJ, DEGASE e as 
universidades de Goiás (Federal e Estadual), 
foi debatida a programação de formação 
intersindical do Fórum. Veja no Blog a 
programação do Curso Intersindical e demais 
atividades de ensino programadas.

Saúde do Trabalhador é ARTE é a seção do Boletim que busca demonstrar que trabalhar sob o jugo da opressão, da discriminação e da
exploração é arte. É pura arte trabalhar, onde quer que seja, para construir um mundo em que somente os que detêm os meios de

produção, em conluio com um poder político que lhes sustenta, destrói a saúde dos que lhes enriquecem. Arte pura! Da capacidade
de sermos artistas extraímos a capacidade de resistir e sonhar com um mundo em que a Arte pertença apenas àqueles que a fazem.

Saude do Trabalhador e Arte






