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  AH! Querem uma Luz Melhor 
  

 
AH! QUEREM uma luz melhor que  
a  do Sol!  
Querem prados mais verdes do que estes!  
Querem flores mais belas do que estas  
que vejo! 
A mim este Sol, estes prados, estas flores 
contentam-me.  
Mas, se acaso me descontentam,  
O que quero é um sol mais sol  
que o Sol,   
O que quero é prados mais prados  
que estes prados,  
O que quero é flores mais flores  
que estas flores - 
Tudo mais ideal do que é do mesmo modo 
e da mesma maneira! 
 
 

FERNANDO PESSOA 
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RESUMO 

 

Estuda as Comissões de Saúde do Trabalhador (COSATs) inseridas em quinze 
unidades da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo. Avalia a 
experiência de implantação das COSATs nos cinco anos de existência e contribui 
para traçar diretrizes que nortearão o curso de formação para os membros dessa 
comissão. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, do tipo descritivo 
exploratório, tendo como abordagem metodológica o estudo de caso. Os dados 
foram obtidos em documentos produzidos pelos membros das COSATs, durante o 
curso de formação, e por meio de entrevistas e oficina, na qual se utilizou o 
psicodrama com os integrantes dessas comissões. Para exame do material 
empírico, utilizou-se a análise de conteúdo dos documentos e a análise de discurso  
das  entrevistas e da produção da oficina. Este estudo, a partir de seus resultados, 
possibilita conhecer o cotidiano das COSATs e ressalta o pioneirismo dessas 
comissões que têm se constituído em espaço de conhecimento, de escuta, de 
solidariedade, mas, também, espaço de conflitos e de relação desigual de forças. 
Constata que essas comissões estão, em sua maioria, funcionando com número 
reduzido de integrantes, desativadas, ou atuando com membros que estão com os 
mandatos vencidos. Retrata a dificuldade na relação das COSATs com as direções 
das unidades e a falta de apoio de diversos órgãos e instituições. Um ponto 
relevante é a constatação do distanciamento das comissões dos demais 
trabalhadores da unidade que não são envolvidos nas discussões e nas tomadas de 
decisões, o que indica que essas comissões estão tomando um rumo diferente do 
previsto na sua criação. Aponta a necessidade de reavaliação do curso de formação, 
de inclusão e mobilização dos trabalhadores, de maior envolvimento, principalmente 
do sindicato e profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, no 
apoio a essas comissões, e sugere a realização de novos estudos a partir de 
questões relevantes que precisam ser mais aprofundadas.  

 
 
 
 
Palavras-chave: Comissão de saúde do Trabalhador. Saúde. Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

It studies the Worker Health committee (COSATs) inserted in fifteen unities of the 
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo. It evaluates the 
experience of implanting the COSATs in five years of existence and it contributes to 
trace directive rules that guide the formation course for these committee members. It 
is about a study with qualitative characteristic, such as exploratory descriptive, having 
the metadologic approach as study case. Data was taken from documents produced 
by COSATs members during the formation course, and from interviews and 
workshops, which psychodrama was used in the committee participants. To examine 
the empirical material, documents content analysis and interviews discourse and 
workshop production analysis were used. From the studies results it is possible to 
know the COSATs everyday life and it highlights the committee pioneering that has 
been constituted in the solidarity act of listening knowledge space, but also, conflicts 
space and unequal of forces relation. It ascertains that most of this committee is 
working with a reduced number of participants, or deactivated, or working with 
members whose mandates are irregular. It shows how difficult it is to relate COSATs 
with the unity directions and the lack of support of several institutions. A relevant 
point is the constatation of the committee distance from the other unity workers who 
are not involved in the discussions and decisions to be made, what indicates the 
committee not following a different path from what was expected in the creation. It 
points the necessity of a new evaluation of the formation course of workers inclusion 
and mobilization of a greater involvement, specially from the union and the Serviço 
de Segurança e Medicina do Trabalho professionals to support these committees 
and it suggests a new and deep study about relevant questions. 

 
Keywords: Worker health committee. Health. Work. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

“A história não tem um fim, mas 
a nossa ação concreta pode lhe 
dar um sentido”.  

 
(AGNES HELLER) 

 

  A presente pesquisa foi se constituindo a partir de inquietações que emergiram 

durante a minha trajetória profissional, principalmente durante a coordenação dos 

cursos de capacitação para membros de Comissões de Saúde do Trabalhador  

COSATs. Ao ingressar no curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal do Espírito Santo, essas inquietações aumentaram e percebi, então, que 

esse era realmente um espaço privilegiado onde poderia buscar respostas e novas 

perguntas para algumas de minhas indagações. 

A partir do momento em que optei pela área de saúde do trabalhador, quando 

ingressei no curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho, na Escola de 

Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 

1990, procurei experienciar inúmeras atividades referentes a essa área, buscando 

sempre compreender o que realmente pode ser capaz de provocar uma inversão do 

cenário que se apresenta para os trabalhadores. Como requisito para a conclusão 

do curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho, participei em co-autoria na 

elaboração de um texto intitulado Enfermagem do Trabalho, que debatia a 

importância e as atribuições do enfermeiro do trabalho, bem como abordava alguns 

temas relacionados com riscos ocupacionais aos quais os profissionais de 

Enfermagem estão cotidianamente expostos. Tema semelhante foi objeto de minha 

monografia, apresentada como requisito para obtenção do título de Habilitação em 
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Enfermagem em Saúde Pública na Universidade do Rio de Janeiro, nesse mesmo 

ano. Os resultados dessa pesquisa, intitulada Riscos Ocupacionais da Equipe de 

Enfermagem em um Hospital ‘X’ da Rede Federal, aumentaram a minha 

preocupação com o trabalho desenvolvido pelo profissional da área de saúde, em 

especial os trabalhadores de Enfermagem.     

Após a conclusão desse curso, em 1992, tive a oportunidade de trabalhar no 

Programa de Saúde do Trabalhador, da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, 

exercendo o cargo de enfermeira do trabalho, quando ampliei os meus 

conhecimentos na área de saúde coletiva, participei da implantação desse 

programa, realizei a assistência a trabalhadores com suspeita ou diagnóstico de 

doença ocupacional e ações de vigilância nos ambientes de trabalhado, junto com 

uma equipe multidisciplinar. 

Já em 1994, trabalhando no setor de Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal 

de Administração de Vitória, tive a oportunidade de assessorar as Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs) das Secretarias  municipais. Essas 

comissões, implantadas conforme determina a legislação trabalhista, ainda em vigor, 

eram compostas de representantes dos empregados (eleitos) e do empregador 

(indicados). Ao acompanhar o cotidiano dessas comissões, pude observar como a 

luta pelo poder dentro dessas comissões, motivada pelos dois segmentos 

representados, o individualismo de alguns membros eleitos e a falta de apoio e 

descaso das diversas “chefias”, dificultou a atuação e impediu a manutenção dessas 

comissões.  Apesar de saber, que as comissões não se estabelecem pela simples 

“força da lei”, compreendi que são muitos os entraves para o seu funcionamento, 
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principalmente dentro de um órgão público, como: burocracia e lentidão nas ações 

a serem desenvolvidas; grande rotatividade de dirigentes, dificultando a continuidade 

dos processos em andamento e ausência de fiscalização por outros órgãos públicos.  

Esse foi, então, o meu primeiro contato com uma comissão organizada por local de 

trabalho. 

Mais tarde, ao ingressar em um hospital público de urgência e emergência, 

localizado na Região Metropolitana de Vitória, pude experienciar, trabalhando como 

enfermeira supervisora no pronto-socorro, todas as implicações de ser um 

trabalhador da área de saúde lotado em um hospital que é obrigado a conviver 

diuturnamente com estressores como: superlotação, sofrimento e morte de 

pacientes, improvisação, pressões de chefias, condições precárias de trabalho, 

salários atrasados, trabalho em turno e noturno, acidentes de trabalho, corredores 

lotados de pacientes aguardando atendimento no chão, falta de vaga no Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI) para transferência de pacientes atendidos no pronto-

socorro, falta de material, conflitos entre categorias profissionais, entre outros. Com 

o olhar sempre voltado para a saúde do trabalhador, apreendi muito desse universo, 

que foi para mim fonte de aprendizagem e foco para as ações que empreenderia a 

partir de então. 

Acreditando que existem espaços diversos de reivindicações, reflexões e de ações, 

iniciei a minha participação na Associação Brasileira de Enfermagem – Seção 

Espírito Santo (ABEN–ES), onde, durante seis anos, participei da diretoria dessa 

entidade, sendo os três últimos anos no cargo de presidente. Promovendo ações 

diversas, muitas delas em parceria com o sindicato dos enfermeiros, a ABEN-ES 
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capacitou e promoveu debates que ampliaram as discussões sobre inúmeras 

questões que envolviam os trabalhadores de saúde, em especial o profissional de 

Enfermagem. A participação nessa entidade de classe influenciou em muito os 

rumos de minha atuação profissional, ao delimitar o campo preferencial de ação – o 

profissional de saúde – e possibilitou o envolvimento com outros órgãos de 

representação e movimentos organizados.  

Em 1996, o convite para sair do hospital e compor a equipe de um Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) me pareceu uma ótima oportunidade 

para retomar as atividades que estiveram presentes no início da minha trajetória e 

iniciar novos trabalhos que valorizassem e apoiassem a participação do trabalhador 

no seu ambiente de trabalho.   

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador é um órgão estadual que existe 

desde 1996 e tem como objetivo a diminuição do perfil de morbi-mortalidade das 

doenças relacionadas ao trabalho, no Estado do Espírito Santo. Possui três 

vertentes de atuação: assistência, vigilância, pesquisa e educação. Para a 

realização dessas atividades, conta com uma equipe com profissionais das áreas de 

Serviço Social, Fisioterapia, Acupuntura, Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, 

Medicina do Trabalho, Psicologia, Segurança do Trabalho e Reabilitação.   

 A inserção nesse Centro, desde 1996 até os dias atuais, tem me possibilitado atuar 

nessas três vertentes, o que me permitiu, a partir de 1999, coordenar os cursos de 

formação para trabalhadores da saúde eleitos para comporem as Comissões de 
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Saúde do Trabalhador (COSATs) das unidades da Secretaria Estadual  de Saúde 

do Estado do Espírito Santo. 

Essas comissões são organizações por local de trabalho de natureza deliberativa 

cujo objetivo é a melhoria das condições de trabalho e meio ambiente e a promoção 

da saúde. Possuem, principalmente, caráter prevencionista em que estão 

contempladas as ações de vigilância  em saúde (Lei  n.º 5.627/98). 

 Um grande diferencial desse instrumento de organização por local de trabalho  é  a 

sua composição, pela qual todos os integrantes são eleitos pelos trabalhadores das 

respectivas unidades. A COSAT possibilita, então, a intervenção do trabalhador no 

processo de organização e no ambiente de trabalho, a partir de um conhecimento 

privilegiado que eles possuem. 

Contudo, a COSAT não surge a partir da mobilização dos trabalhadores, e sim a 

partir de notificação da Secretaria de Saúde pelo Ministério do Trabalho, em 1997, 

mediante denúncias do sindicato referentes a doenças ocupacionais, acidentes e 

condições de trabalho. A notificação realizada pelo Ministério do Trabalho exigia a 

criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que são exigências 

para locais que possuem trabalhadores celetistas. O fato de a Secretaria possuir, 

nessa época, servidores celetistas e estatutários, gerou um impasse que foi 

resolvido com negociação entre o CRST, Sindicato da Saúde (SINDISAÙDE) e a 

Secretaria de Saúde. Criou-se assim a COSAT, por meio da publicação da Lei n.º 

5.627/98, que regulamenta as suas atribuições. 
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As Comissões de Saúde do Trabalhador, inicialmente implantadas em três 

Unidades Estaduais de Saúde, no ano de 1998, por determinação do Ministério do 

Trabalho, trazem em seu bojo uma proposta inovadora de atenção à saúde dos 

trabalhadores e constituem uma experiência inédita para o serviço público no Estado 

do Espírito Santo, que conta atualmente com quinze comissões, sendo duas em 

Vitória, seis em outros municípios da Região Metropolitana  e sete no interior do 

Estado. 

O meu primeiro contato com as COSATs  foi logo após a sua criação, pela  Lei n.º 

5.627/98, quando participei de sua regulamentação, sendo depois, oficialmente, 

nomeada para integrar a primeira comissão eleitoral, responsável  por divulgar a 

legislação existente e realizar o pleito eleitoral, inicialmente em três unidades de 

saúde da Região Metropolitana. Em 1999, esse trabalho foi concretizado com a 

eleição e posse das primeiras Comissões de Saúde do Trabalhador do Estado do 

Espírito Santo. Passou-se, então, a uma segunda questão prevista na Lei n.º 

5.627/98, que se trata da capacitação desses membros eleitos, requisito 

fundamental para início da atuação das comissões instaladas. 

Um acordo firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado e o Sindicato dos 

Trabalhadores da Saúde, em 1998, designou o CRST como órgão responsável por 

essa capacitação.     

A experiência de compor uma equipe que coordena e ministra aulas nesse curso de 

formação tem me proporcionado uma ampla convivência com os participantes, 

possibilitando-me com isso compartilhar de suas expectativas ao ingressarem nas 
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COSATs e detectar, de forma pouco sistematizada, alguns pontos que têm 

facilitado e/ou dificultado a formação e atuação desses membros, o que tem sido 

objeto de grandes inquietações que ora dizem respeito ao curso, ora ao cotidiano 

dessas comissões. 

Na realidade capixaba, nesses cinco anos, ainda não existe um estudo sobre as 

Comissões de Saúde, o que me leva a questionar se o conhecimento privilegiado 

dos trabalhadores dentro de uma Comissão de Saúde tem se constituído em 

instrumento de reflexão, intervenção e mudança dos seus ambientes e processo de 

trabalho. 

 Para que essa experiência pioneira na Secretaria Estadual de Saúde do Espírito 

Santo se constitua em referência para outros órgãos públicos do Estado, é 

necessário realizar uma análise das COSATs, avaliando a forma como estão 

estruturadas e o seu impacto sobre o processo de trabalho. Essa análise 

possibilitará detectar os nós críticos que podem estar dando a essas comissões 

outra direção, não permitindo que atuem na perspectiva da saúde do trabalhador. 

O conhecimento dos trabalhadores inseridos na COSAT, sobre os processos e 

ambientes de trabalho, têm auxiliado na produção de saúde? Que fatores têm 

auxiliado ou dificultado a implementação das ações de melhoria do ambiente de 

trabalho? Será necessário traçar novas diretrizes que (re)orientem as ações atuais e 

futuras da COSATs? Esses são alguns questionamentos que podem ser 

respondidos por uma análise criteriosa e multifacetada das Comissões de Saúde. 
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Outras reflexões advindas de debates no curso de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Atenção à Saúde Coletiva da Universidade Federal do Estado do 

Espírito Santo, no qual ingressei em maio de 2003, se somaram a essas, o que  

contribuiu para definir as   Comissões de Saúde do Trabalhador como meu  objeto 

de estudo e reafirmar a necessidade urgente de realizar  uma avaliação sobre a 

estruturação e atuação dessas comissões, que se encontram  inseridas nas 

unidades de saúde pública estaduais, locais  historicamente  retratados como 

cenário de conflitos, sucateamento e descaso. 

As conseqüências dessas situações de crise de diversos padrões, que vêm se 

perpetuando ao longo dos últimos anos no setor público de saúde, têm tido 

repercussões na qualidade de vida e na saúde dos trabalhadores.  Essas situações, 

associadas aos problemas estruturais que envolvem as unidades de saúde do 

Sistema Único de Saúde, as ineficazes políticas de recursos humanos e a ausência 

de fiscalização dessas unidades por outro Poder Público, são fatores que reforçam a 

necessidade de apoio às Comissões de Saúde do Trabalhador para que possam 

intervir no processo de trabalho, por meio do envolvimento e diálogo com os demais 

trabalhadores. 

Assim, torna-se urgente e necessário avaliar e apontar diretrizes para a atuação 

mais eficaz das comissões, visto que não há exemplos nacionais de outras 

comissões com esse perfil e, em contrapartida, elas estão servindo de referência 

para outros órgãos do Estado, como Polícia Civil e Poder Judiciário, que demostram 

interesse em criar suas comissões. Outro ponto importante, que começa a se 

delinear é a deliberação do Ministério da Saúde para que se implantem comissões 
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organizadas por local de trabalho nas esferas federal, estadual e municipal, 

conforme consta do documento Princípios e Diretrizes para a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS), do ano de 2003. 

Portanto, os objetivos traçados para este estudo incluem: a) avaliar a experiência de 

implantação das COSATs, destacando os aspectos que têm dificultado ou facilitado 

a sua atuação; b) avaliar  se as Comissões de Saúde têm conseguido realizar um 

diagnóstico dos ambientes de trabalho e implementar ações que visem à produção 

de saúde; c) traçar diretrizes que norteiem o curso de formação dos membros da 

COSAT.  

Delimitar um quadro teórico que contemple os diversos temas pertinentes a essa 

discussão não foi tarefa fácil, sendo necessário, em alguns momentos, realizar 

recortes dos assuntos abordados, de forma a contribuir na problematização e na 

discussão dos resultados. 

O primeiro capítulo desta pesquisa destina-se à apresentação do quadro teórico, 

onde discuto a concepção de trabalho, os paradigmas da organização da produção, 

as transformações ocorridas no mundo do trabalho, os movimentos de resistência 

dos trabalhadores, o fazer em saúde em instituições públicas e as relações de poder 

que atravessam essas instituições. Por último, ainda nesse capítulo, contextualizo o 

surgimento das diversas formas de organizações por local e trabalho. 

No capítulo 2, apresento em detalhes a metodologia e o processo de levantamento 

dos dados utilizados neste estudo.  
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No capítulo 3, analiso o cotidiano das COSATs a partir das falas de seus 

protagonistas, o que permite revelar as suas  expectativas ao ingressarem na 

comissão e conhecer, na prática,  o papel desempenhado por seus membros . 

No último capítulo, teço as considerações finais deste estudo e realizo uma reflexão 

dialogada com os autores referidos no quadro teórico e os sujeitos da pesquisa. A 

partir dos resultados obtidos, evidencia-se a necessidade de novos estudos que 

complementem ou aprofundem este estudo inicial.  
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1  QUADRO  TEÓRICO 

 

1.1 A (RE)EXISTÊNCIA DOS TRABALHADORES DIANTE DAS 

TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO 

O trabalhador é tanto mais pobre quanto mais riqueza 
produz, quanto mais cresce sua produção em potência e 
volume. O trabalhador converte-se numa mercadoria tanto 
mais barata quanto mais mercadoria produz. A 
desvalorização do mundo humano cresce na razão direta da 
valorização do mundo das coisas. O trabalho não apenas 
produz mercadorias, produz a si mesmo e ao operário como 
mercadoria, e justamente na proporção em que produz 
mercadorias em geral. 

(KARL MARX) 

Para contextualizarmos a discussão sobre as Comissões de Saúde do Trabalhador, 

objeto deste estudo, é fundamental entender o trabalho como objeto social e 

histórico para compreendermos as mudanças ocorridas no mundo de trabalho e os 

impactos dessas transformações sobre a forma de viver e adoecer dos 

trabalhadores. 

 Assim, neste capítulo, promovemos este debate e recortamos esta discussão a 

partir de diferentes pontos que explicam como historicamente os trabalhadores têm 

(re)existido1 às formas  de organizações do processo produtivo impostas pelo 

capital, ao mesmo tempo em que têm influenciado o aparecimento de novas formas 

de  organizações desse  processo produtivo. 

 
1 O termo (re)existir foi utilizado na aula da Profª Maria Elizabeth Barros de Barros, para denominar, ao mesmo 
tempo, a  resistência dos trabalhadores e a sua existência, ou seja, resistir é existir de outra forma. A Aula foi 
ministrada para a turma de mestrado no Programa de Pós-Graduação de Atenção à Saúde Coletiva (PPGASC) da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em 6-11-2003.   
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1.1.1 As dimensões social e histórica do trabalho  

O trabalho tem assumido, ao longo dos anos, significados diversos para a 

sociedade. O que inicialmente foi denominado como castigo2 e pouco nobre, hoje 

encontra sua centralidade em uma sociedade capitalista.  

 Gomes (2001, p. 109) aponta os diversos significados do trabalho para o indivíduo 

na atualidade, como “[...] fonte de prazer e satisfação pessoal, além da garantia de 

renda e acesso à manutenção de consumo, sobrevivência, sensação de integração, 

apoio e engajamento sociais”, porém ressalta que, no capitalismo, o trabalho é uma 

forma encontrada pela minoria para acumular riquezas, em detrimento da maioria. 

Nesta discussão, trazer idéias de pensadores, como Karl Marx e Max Weber, 

contribui para apreendermos a dimensão histórica e social do trabalho.  

Em A ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber (2003) associa o 

surgimento do capitalismo à doutrina Calvinista em que, a partir de uma nova 

dimensão ética, o trabalho passa a ser visto como garantia de graça divina, em 

contraposição à tradição cristã, na qual o trabalho era dissociado da riqueza e 

atrelado à noção de castigo, penosidade e sofrimento. 

Nessa nova dimensão ética, as bênçãos de Deus seriam dadas pela importância de 

sua vocação (de seu trabalho) e pela lucratividade advinda dessa vocação. A recusa 

 
2 A palavra trabalho origina-se do latim tripalium, nome atribuído a um instrumento de tortura utilizado para 
castigar escravos, portanto inicialmente associado às palavras castigo e sofrimento 
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em obter mais bens do que outro passa a ser considerada recusa ao próprio Deus 

(WEBER, 2003). 

Na concepção de Marx, as relações materiais que os homens estabelecem no 

processo de produção são a base de todas as outras relações: sociais, políticas e 

econômicas. Ainda para Marx, os seres humanos, ao interagiram com a natureza e 

com os outros indivíduos, buscam suprir as suas necessidades e, ao fazê-lo, criam-

se a si mesmos e reproduzem a sua espécie, em um processo transformado por  

várias gerações que se sucedem. Ao se organizarem para prover-se do que 

precisam, estabelecem relações sociais que provocam uma intervenção consciente 

na natureza. O ato de produzir não é uma simples exigência física ou natural e sim 

produto da existência social, pois sempre gera novas exigências, caracterizando sua 

dimensão histórica e social (OLIVEIRA; QUINTANEIRO, 1995). 3

De acordo com  Marx, segundo Oliveira e Quintaneiro (1995, p. 72),   

[...] as relações sociais de produção – que são compostas pelas 
formas estabelecidas de distribuição dos meios de produção e do 
produto, ou as leis que regulam tal apropriação e pelo tipo de divisão 
social do trabalho – expressam em suma como os homens se 
organizam socialmente para produzir. 

Segundo essas autoras, os instrumentos ou o saber sobre o processo de produção 

podem ser desigualmente apropriados, provocando um acesso diferenciado aos 

bens produzidos. 

 
3 Essas autoras, no livro Toque de Clássicos, fazem uma apreensão do conjunto da obra escrita de Marx, a partir 
de textos originais e, inclusive, poucos divulgados. 
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Marx aponta circunstâncias históricas específicas em que o surgimento do 

excedente da produção determina não só a divisão social, mas a apropriação 

privada das condições de produção por alguns membros da sociedade, que passam 

a estabelecer direito e controle, não só sobre o produto, mas também sobre o 

trabalhador (OLIVEIRA; QUINTANEIRO, 1995). 

Para Marx e Angels, essas pessoas que detêm o poder material passam a exercer o 

controle em todos os outros sentidos, dominando o pensamento e as idéias de uma 

determinada época (OLIVEIRA; QUINTANEIRO, 1995).   

A existência do mercado, em que a força de trabalho é vendida como uma 

mercadoria por um determinado valor, é típica do modo de produção capitalista. 

Para Marx, a sociedade capitalista é a forma de organização mais desenvolvida e 

diversificada existente e baseia-se na ideologia da igualdade, pela qual se paga um 

salário ao trabalhador que oferece a sua força de trabalho. Segundo Oliveira e 

Quintaneiro (1995, p. 88), “A idéia de ‘equivalência’ na troca é crucial para a 

estabilidade da sociedade capitalista. Os homens aparecem como iguais diante da 

lei, do Estado, no mercado, etc., e assim eles se vêem a si mesmos”. 

Ao se tornar proprietário da força de trabalho e de seu potencial de trabalho, o 

capitalista desenvolve estratégias que permitirão, por meio do trabalho excedente, a  

extração da mais-valia, também denominado de processo de valorização, conforme 

explica Borges (2001, p. 23): 

[...] para que o capitalista atinja o objetivo de gerar lucro por meio do 
seu capital, do processo de produção devem resultar bens que 
possuam não apenas um valor de uso (caráter de utilidade humana), 
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mas também um valor de troca para serem negociados no 
mercado e, mais ainda, um sobre-valor. Um valor excedente em 
relação ao valor gasto na produção dos bens de uso, também 
chamado de mais - valia. 

Segundo Marx, a mercadoria exerce um fetiche sobre os trabalhadores, não 

permitindo que percebam as relações sociais por detrás dessas ou, dito de outra 

forma, por Oliveira e Quintaneiro (1995, p. 95), “[...] o trabalhador não se reconhece 

no produto que criou, em condições que escapam de seu arbítrio e às vezes até à 

sua compreensão, nem vê no trabalho qualquer finalidade que não seja garantir sua 

sobrevivência”.     

Assim, o processo de alienação4 do trabalhador se dá em relação ao processo de 

trabalho, ao produto deste e à própria espécie humana, que impede o 

reconhecimento das condições de exploração capitalista (BORGES, 2001). 

Abordaremos a seguir as formas de organização da produção, apreendendo nesses 

modelos a investida do capital na tentativa de extração da mais-valia, a contribuição 

no processo de alienação do trabalhador e as suas “respostas” para essas 

investidas. 

1.1.2 O sistema de fábrica 

Historicamente, assistimos à tentativa do capital em exercer o controle sobre o 

trabalho. De início se deu no sentido de superar o trabalho artesanal com a 

introdução de maquinarias nas grandes indústrias. Posteriormente, um grande passo 

 
4Conforme Oliveira e Quintaneiro (1995,  p. 97) , o termo alienação, empregado por Marx, foi traduzido do 
alemão e  expressa a idéia de “tornar-se estranho a si mesmo”, “não reconhecer-se em suas obras”, desprender-
se, distanciar-se, perder o controle. 
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nesse sentido foi dado, ao introduzir a gerência científica estabelecida por Taylor e 

aperfeiçoada por Ford, com a introdução da esteira.  

No final do século XIX e início do século XX, a introdução da maquinaria no 

processo produtivo correspondeu à imposição do capital, a um avanço nas técnicas 

de produção, mas também a uma tentativa de disciplinar e controlar a mão-de-obra e 

apropriar-se do saber operário, por meio da separação do trabalho manual e 

intelectual, o que provocou vigorosos movimentos de resistência dos trabalhadores 

ao sistema de fábrica (LEITE, 1994). 

 De acordo com esse autor, a dominação do capital sobre o trabalho torna-se 

possível à medida que o sistema de fábrica concentra os trabalhadores num mesmo 

local e institui as formas de controle social. 

 Na tentativa de realizar um comando real sobre a manufatura e sobre o trabalho 

manual (trabalho vivo),5 o capital utiliza-se da introdução de maquinarias para 

subordinar o processo de produção e o trabalhador (MORAES NETO, 1991). Assim, 

a fábrica é pensada a partir da máquina e não a partir do homem, levando uma cisão 

entre concepção e execução, processo este alienante para o trabalhador (DECCA, 

1988, apud GUARESCHI; GRISCI, 1993). 

 Esse processo, que passou a denominar-se Revolução Industrial, é conceituado por 

Landes (1994, apud VALADARES, 2001, p. 220) como:  

 
5 Marx diferencia trabalho vivo e trabalho morto. O trabalho vivo é capaz de gerar riquezas e é representado 
pelos trabalhadores, enquanto o trabalho morto é representado pelas mercadorias, máquinas, ferramentas e 
equipamentos que compõem o processo produtivo.  
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[...] complexo de inovações tecnológicas que, substituindo a 
habilidade humana pelas máquinas e a força humana e animal pela 
energia de fonte inanimada, introduzem uma mudança que 
transforma o trabalho artesanal em fabricação em série e, ao fazê-lo, 
dão origem a uma economia moderna. 
 
 

 Segundo esse autor, a Revolução Industrial trouxe novas implicações sociais, 

políticas e econômicas, pois marcou a passagem de um sistema feudal para um 

sistema capitalista e o surgimento de classe burguesa e do operariado fabril, 

processo este bem delimitado na Inglaterra no século XVIII (2001).   

 Em um sistema capitalista, é crucial, para o modo de produção capitalista, se 

independentizar do trabalho vivo, caso contrário, “[...] o processo de valorização do 

capital estará na dependência das vicissitudes do processo de trabalho” 

(SALM,1980, apud MORAES NETO, 1991, p. 27-28) 

A essa tentativa de subordinação, o trabalhador resistiu de várias formas, como 

podemos constatar no movimento conhecido como Luddismo, descrito na Inglaterra  

por volta de 1820, no início da Revolução Industrial, quando ocorreu a quebra de 

máquinas pelos trabalhadores (GUARESCHI; GRISCI, 1993; LEITE, 1994). 

Longe de ser um movimento retrógrado que se opunha à maquinaria e modificações 

e a hábitos introduzidos no trabalho, o Luddismo foi um movimento de transição, que 

questionava situações que eram colocadas em práticas sem a vontade dos 

trabalhadores e que afetavam seu universo de trabalho, portanto suas reivindicações 

tinham objetivos mais amplos, conforme aponta Thompson (1987, apud LEITE, 

1994, p. 53): 
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 [...] por várias vezes suas reivindicações incluíram um salário 
mínimo legal, o controle do ‘suor’ das mulheres e meninos, a 
arbitragem, o compromisso dos mestres em encontrar trabalho para 
trabalhadores qualificados tornados supérfluos pela introdução das 
máquinas, a proibição de trabalhos ordinários de imitação, o direito á 
livre associação sindical. 

 
 

Desse modo, a resistência dos trabalhadores indicava o sentido da luta, que 

revelava, “[...] a recusa em aceitar a disciplina, e a vigilância sobre seu trabalho 

instaurada com o advento do sistema de fábrica; a luta pela manutenção da 

liberdade no trabalho, a defesa do trabalho autônomo, exercido sob seu próprio 

controle” (LEITE, 1994, p. 56). 

As reações por parte dos empregadores a esses movimentos traduziam-se por meio 

de medidas disciplinares, regulamentos e sanções. Em contrapartida, os 

trabalhadores expressavam sua resistência com a ausência ao trabalho, rotatividade 

no emprego, entre outros, como forma de contestar as normas e sanções impostas 

(LEITE, 1994). 

 De acordo com esse autor, com a intensificação do conflito dentro das fábricas, no 

final do século XIX e início do século XX, os trabalhadores incluirão em suas 

reividicações “[...] formas mais institucionalizadas que lhes permitam aumentar seu 

controle sobre o trabalho, como conselhos de fábrica e delegados de pessoal, 

processo que ocorreu não só na França, mas também na Inglaterra e Estados 

Unidos” (1994, p. 57). 

Estudos realizados por Montegomery (1985, apud LEITE, 1994), nos Estados 

Unidos, relatam as inúmeras greves impulsionadas pelo fortalecimento dos 
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sindicatos e pelas lutas travadas pelos trabalhadores no interior da fábrica, que 

buscavam o controle sobre o seu trabalho. 

Analisando as reivindicações das greves, Montgomery detecta que a 
luta pelo controle coletivo dos trabalhadores presente desde 1881, 
tornou-se especialmente importante no período compreendido entre 
1901 e 1904, que antecede a introdução do Taylorismo, assim como 
nos anos de 1916 a 1920, que se constituem no momento mais 
intenso de sua introdução. No primeiro período ela se expressou  em 
ações contra a imposição de normas de trabalho, pelo 
reconhecimento dos sindicatos, pela demissão de capatazes 
impopulares e conservação dos populares, pela regulamentação das 
suspensões de emprego e demissões , assim como de solidariedade  
com  outros trabalhadores. A consigna do ‘controle popular’ poucas 
vezes levantadas antes, tornou-se um lema popular para importantes 
setores do movimento sindical, ao mesmo tempo que as greves se 
multiplicavam (LEITE, 1994, p. 58).              

 

 As ondas de greve, desencadeadas a partir de 1910, lideradas por artesãos 

americanos e imigrantes, associadas ao crescimento dos sindicatos, atingiram 

milhões de trabalhadores e trouxeram prejuízos para as empresas que 

constantemente se queixavam da diminuição de seus rendimentos (LEITE, 1944). 

Portanto, “[...] é nesse contexto que se pode compreender a sua busca de novos 

métodos de organização da produção e de gestão da mão-de-obra que solapassem  

a autonomia dos trabalhadores no desenvolvimento de seu trabalho” (LEITE, 1994, 

p. 59). 

Mais do que uma necessidade técnica, a inovação pretendida pelo capital buscava 

dar uma resposta à resistência dos trabalhadores que tentavam o controle dos 

tempos de produção. Essa nova etapa de luta pelo poder no interior da fábrica fez 

emergir novas tentativas, pelo capital, de dominação da produção e diminuição da 

dependência em frente ao trabalho vivo, o que resultou na introdução de novos 
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modelos de organização da produção, denominados Taylorismo e Fordismo 

(MORAES NETO, 1991; LEITE, 1994). 

1.1.3 Taylorismo e Fordismo: aprofundando as formas de controle sobre o  

trabalhador 

 O Taylorismo, concebido por Frederick Taylor, teve início na virada do século XIX 

para o século XX, e tinha como principal objetivo ampliar o controle sobre o trabalho 

e sobre a produção. Coriat (1992, apud LOPES, 2000, p. 237-238) resume esse 

novo modelo:  

Esta nova forma de organização da produção consistiu na 
substituição do controle operário das técnicas e dos tempos de 
fabricação por um ’conjunto de gestos’ de produção concebido, 
preparado e vigiado pela direção da empresa. Esse conjunto de 
gestos – a princípio elementar e empírico – transformou-se 
progressivamente, com a organização de fichas e tabelas de tempos 
e movimentos, em verdadeiro ‘código geral e formal de exercício do 
trabalho industrial’. A introdução do cronômetro e dos estudos de 
tempos e movimentos tinha por fim mais aparente fornecer ao 
operário ‘informações úteis, para que ele pudesse eliminar os gestos 
desnecessários e reter só ‘a melhor maneira’ de executar o seu 
trabalho. 

 

O Taylorismo, ao focalizar a tarefa, compondo e recompondo-a, de forma objetiva e 

sistematizada, introduz o que se denomina “organização científica” do processo 

produtivo ou Organização Científica do Trabalho (OCT) (LOPES, 2000). 

Essa nova forma de gerenciar caracteriza-se pelo controle do trabalho e o controle 

das decisões no processo de produção, por meio da expropriação do saber operário 

(NETO, 1991; LEITE, 1994). Esse é um momento privilegiado da divisão capitalista 
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do trabalho, pois define os modos e o tempo de produção e estabelece de forma 

rígida os rendimentos dos trabalhadores (LOPES, 2002; LEITE, 1994). 

Os princípios tayloristas sintetizados por Bravermam (1977, apud MORAES NETO, 

1991) estabelecem: 

a) dissociação do processo de trabalho das especialidades dos trabalhadores: o 

administrador reúne o conhecimento tradicional possuído pelo trabalhador e os 

classifica, tabula, reduz esse  conhecimento  a regras, leis e fórmulas; 

b) separação entre concepção e execução; 

c) utilização do monopólio do conhecimento para controlar cada fase do processo 

de trabalho e seu  modo de execução. 

A organização do trabalho no modelo taylorista buscava se relacionar de forma 

individual com os trabalhadores, procurando dividi-los e fragmentá-los. 

Complementando essa política de divisão, medidas que proporcionavam a 

competição  e quebra de solidariedade entre os trabalhadores foram incentivadas, 

como a remuneração baseada no salário diferencial e na adoção dos prêmios de 

produção (LEITE, 1994). 

   De acordo com Oliveira (1996) e Lopes (2000), essas diferenciações objetivam 

enfraquecer a classe e mascarar interesses comuns que existem entre os 

assalariados, à medida que reforçam a individualidade em contraposição à 

participação no coletivo. 
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 Essas estratégias adotadas pela organização taylorista do processo de trabalho, 

ao dividir e desqualificar o trabalho, “[...] visou fundamentalmente dobrar a 

resistência do operário de ofício, fortemente organizado, a fim de substituí-lo pelo 

‘operário-massa’, representado pelo imigrante não-qualificado e menos organizado”, 

resume Leite (1994, p. 61). Podemos acrescentar que essa estratégia criou um 

contingente de reserva de mão-de-obra, o que, conseqüentemente, levou a uma 

diminuição do poder de “barganha” dos trabalhadores.  

Ao introduzir essa nova força de trabalho “[...] o capital impôs uma nova correlação 

de forças no interior da oficina”, que foi responsável, por exemplo, pela derrota do 

sindicalismo nos EUA (LOPES, 2000, p. 240). 

 Leite (1994) constata que, desse modo, o Taylorismo logrou realizar, em termos da 

expropriação técnica dos operários, tudo o que o maquinismo não havia conseguido.  

 Concebido por Henri Ford, o Fordismo, por sua vez, surge como um 

desenvolvimento da proposta taylorista, em que a desqualificação e a divisão do 

trabalho são levadas ao extremo (NETO, 1991; LEITE, 1994). A introdução da 

esteira mecanizada é que “[...] irá dar materialidade e ampliará as possibilidades de 

aplicação das doutrinas e técnicas patenteadas por Taylor” (LOPES, 2000, p. 246). 

Ford buscou, além da divisão entre execução e planejamento, uma subdivisão do 

próprio trabalho de execução, atingindo, dessa forma, mais do que a divisão, o 

parcelamento das tarefas (LEITE, 1994). 
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Ao introduzir os meios de abastecimentos (transportadoras) que se concretizam na 

linha de montagem, Ford amplia o tempo de trabalho excedente, obtendo, assim, 

mais trabalho dentro de um mesmo tempo, consolidando um novo modelo de gestão 

de força de trabalho (MORAES NETO, 1991). Dessa forma, “[...] se Taylor focalizou 

a tarefa como princípio organizador, Ford elegeu o posto de trabalho como ‘locus 

estratégico’ da nova organização industrial” (LOPES, 2000, p. 247). 

Após a Segunda Guerra Mundial, o Fordismo ganha força para atender às 

exigências de uma economia planejada, os novos hábitos de consumo e, a partir 

daí, encontra respaldo na adoção de medidas que assegurem “[...] uma regulação 

estável entre o processo de acumulação e as relações de exploração do trabalho 

instituídas no chão da fábrica”, medidas estas que procuravam obter a adesão dos 

sindicatos em nome de uma estabilidade política e econômica (LOPES, 2000, p. 

251). Para esse autor, 

[...] o Fordismo deve ser apreendido não somente como um novo 
paradigma tecnológico de produção, mas como um conjunto de 
transformações maiores que determinou profundas mudanças nos 
modos de vida e de reprodução do salariado. Tendo como ponto de 
partida a fábrica, o modelo produtivo inaugurado por Ford disseminou 
um ‘novo estilo civilizatório’. Do ponto de vista mais molecular a 
‘revolução fordista’ determinou uma mudança radical na 
subjetividade das classes trabalhadoras (LOPES, 2000, p. 256).               

 

No entanto, algumas interferências internas a esse processo de trabalho fordista 

foram identificadas por   Aglieta (1979, apud MORAES NETO, 1991), como: 

a) atrasos causados por desequilíbrios na linha de montagem: nem todo trabalhador 

tem um ciclo de trabalho de mesma intensidade (esse tempo cresce com a 

fragmentação adicional das tarefas); 
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b) efeitos negativos da intensificação do trabalho sobre o equilíbrio físico e mental 

dos trabalhadores (efeitos do ritmo padronizado e curto período de repouso), 

gerando fadiga, exaustão e  absenteísmo.  

Sobre esse assunto, Moraes Neto (1991, p. 56) afirma: 

Os sintomas dessa forma moderna de destruição das capacidades 
humanas se multiplicaram durante os anos 60, especialmente nas 
indústrias mais mecanizadas: um alto nível de absenteísmo e, 
particularmente, a um nível irregular que desafia qualquer tentativa 
de previsão; um créscimo nas incapacidades temporárias causadas 
pela acumulação de exaustão nervosa,  um aumento dos acidentes 
nas linhas de montagem; um aumento na proporção de produtos 
defeituosos e, conseqüentemente, no tempo dedicado ao controle da 
qualidade [...]. 
 

Constatamos, então, que o parcelamento das tarefas, concebido para eliminar os 

tempos mortos de produção e aumentar a produtividade, aliado à cadência e 

velocidade das máquinas na linha de montagem, resultou em repetitividade, 

monotonia, desqualificação, ritmos excessivos, rígida vigilância e danos à saúde. 

Essa situação contribuiu para o surgimento de denúncias e lutas individuais e 

coletivas, porque acentuava a degradação das condições e da organização do 

trabalho (LEITE, 1994). 

Diversos autores descrevem sobre o conflito capital x trabalho e o surgimento de 

formas de resistência ao modelo taylorista-fordista. Moraes Neto (1991, p. 54) 

constata que esses conflitos são retomados, a partir do Taylorismo, de forma 

agravada pelo capital, pois “[...] se de um lado permite a interferência do trabalhador 

coletivo, por outro aliena por completo o trabalhador individual quanto ao conteúdo 

do trabalho, o que o lança inexoravelmente à ação coletiva contra o capital”.  
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Para Guareschi e Grisci (1993), alguns aparatos, como salários diferenciados, 

prêmios de produção, funções altamente especializadas e a fragmentação das 

atividades, são tentativas de diminuir os espaços para aparecimento de formas 

coletivas de resistência. No entanto, esses autores afirmam que, mesmo algumas 

ações individualizadas contribuem para o movimento de resistência dos 

trabalhadores, como as freadas de produção utilizadas para reduzir os tempos de 

produção e ritmos de trabalho e protegerem-se de agressões físicas e psíquicas. 

Participando desta discussão, Castoriadis (1985b, apud LEITE, 1994, p. 63-64) 

afirma que os trabalhadores resistiram à introdução dessas novas formas de 

organização, 

[...] seja diminuindo propositalmente os ritmos da produção, seja 
escondendo das chefias as melhorias que vão introduzindo no 
processo de produção, que o próprio contato com a maquinaria lhes 
permite ir descobrindo, os trabalhadores resistem a essa nova forma 
de organização do trabalho através de uma ‘luta implícita’ na qual se 
negam a ser  tratados como  coisa. 

 

Essas resistências ao Fordismo e ao Taylorismo, no final dos anos 60, são 

expressas de diversas formas, pelo absenteísmo, o turnover, a quebra do ritmo de 

trabalho, aumento de taxas de peças defeituosas, o trabalho mal executado, 

sabotagem, entre outras, o que torna crítica a situação do patronato, por resultarem 

em desperdiço e diminuição de produtividade, deixando à mostra a vulnerabilidade 

dessa forma de gestão e organização do trabalho (MORAES NETO, 1991; 

GUARESCHI; GRISCH, 1993; LEITE, 1994; LOPES, 2001; ANTUNES, 2002). 

A travagem na produção, prática comum nas empresas, esteve no centro das 

preocupações de Taylor. “Trata-se de uma prática defensiva que encontra o seu 
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fundamento na falta de valor científico da cronometragem e que se desenvolve 

impulsionada pela experiência do trabalho a prêmio e pela solidariedade do grupo” 

(VERGARA 1974, apud MORAES NETO, 1991, p. 54). 

Podemos concluir que a introdução da OCT e a produção em linhas de montagem 

foi marcada por uma época de resistência, manifestada de forma surda, implícita e 

que irrompia também em conflitos abertos por meio de greves e manifestações, 

como podemos identificar principalmente nos países como os Estados Unidos e a 

Inglaterra, no primeiro quartel do século XX (LEITE, 1994). 

Nos Estados Unidos, em Bridgeport, Connecticut, após 1909, época de expansão do 

Taylorismo, o reconhecimento dos comitês de empresa, espaço ocupado por 

trabalhadores, também esteve na pauta de reivindicação de trabalhadores da 

indústria mecânica (MONTGOMERY, 1985, apud LEITE, 1994). 

Vários movimentos nos EUA, Inglaterra, França e Itália questionaram as relações de 

trabalho na década de 70, por exemplo, na França onde se criticou duramente o 

papel sindical e outras formas de enfrentamento despontaram a autogestão, a 

democracia operária e os comitês de greve. Na Itália, emergiu a figura do delegado 

de fábrica, como fator importante de luta (LEITE, 1994). 

Constatamos, então, que a resistência operária e o conhecimento sobre o seu 

processo de trabalho foram indispensáveis para limitar o avanço planejado pelo 

capital. Nesse sentido, Leite (1994, p. 63) afirma que 

[...] foi se evidenciando que a tentativa do capital de eliminar a 
iniciativa e a decisão operárias no processo produtivo era um objetivo 
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inalcançável, e que a racionalização capitalista das relações de 
produção era apenas uma aparência. Não só o capital não havia 
conseguido eliminar os fatores imprevisíveis durante o processo 
produtivo, os quais continuavam exigindo necessariamente a 
intervenção não planejada dos produtores para que a produção se 
desenvolvesse a contento, como a própria resistência operária criava 
continuamente fatos novos que invalidavam os rígidos 
planejamentos, elaborados pormenorizadamente pela administração 
de empresa. 
 

Desse modo, os movimentos de resistência dos trabalhadores tornou ineficaz um 

dos maiores objetivos da organização taylorista/fordista, ao impedir os ganhos de 

produtividade e extração de mais-valia. Ficou claro que o capital continuava 

dependendo do saber do trabalhador para intervir nos problemas surgidos no 

processo produtivo e esse conhecimento sobre a organização do trabalho era 

fundamental para fortalecer e subsidiar os movimentos de resistência (LEITE, 1994). 

Os conflitos gerados pela forma taylorista/fordista de organização provocaram novas 

transformações no mundo do trabalho. Buscando responder à diminuição dos 

ganhos de produtividade, à competição de mercados intercapitalistas mundiais e à 

redução do poder de compra, entre outros, o capital adota a microeletrônica e novas 

formas de organização do processo de trabalho na tentativa de substituição aos 

modelos taylorista/fordista, para garantir novos ganhos de produtividade e flexibilizar 

a produção (LEITE, 1994; ANTUNES, 2001).     

 Sobre a introdução de novas formas de organização da produção e o contexto em 

que elas surgiram, revisitamos alguns autores, como Borges (2001b), Barros e 

Lucero (2000) e Antunes (2001), que contribuem com esta discussão. 
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Para Borges (2001b), a resistência “informal” dos trabalhadores, somada às falhas 

da organização taylorista-fordista e à crise do capital influenciaram no surgimento de 

novas técnicas de racionalização do trabalho (Círculo de Controle de Qualidade - 

CCQ, Kanban just-in-time e outras)6 e no investimento de novas tecnologias. Essas 

transformações tinham como um de seus objetivos “‘moldar’ a consciência dos 

trabalhadores”, e é “[...] nesse esforço que a burguesia promove intensas mudanças 

nas formas de exploração firmando as bases de um novo paradigma produtivo” (p. 

156).    

 Segundo Barros e Lucero (2000, p. 3), 

 
O modelo fordista começa a dar indícios de esgotamento. Baseado 
na automação rígida, não era mais capaz de promover aumentos de 
produtividade. A produção em série e o acúmulo de mercadorias 
padronizadas entram em choque com as flutuações de mercado. 
Movimentos de resistência e de recusa do trabalho ganham força. A 
crise do petróleo na década de 70, a concorrência mundial e a 
crescente organização de uma nova ordem em todo mundo, 
direcionada para a globalização e uma flexibilização da economia, 
acabam por obrigar a uma revisão do modelo de produção fordista.  

 

 Complementando essa discussão, Antunes (2001) afirma que o capitalismo 

contemporâneo acentuou sua lógica destrutiva e algumas tendências são  

desenhadas nesse contexto de crise estrutural do capital, dentre elas, a substituição 

ou alteração do padrão produtivo taylorista e fordista  por formas produtivas flexíveis 

e desregulamentadas, como a acumulação flexível e o modelo japonês ou 

Toyotismo, forma de organização que nasce a partir da fábrica Toyota, no Japão.  

 
6 Essas técnicas participativas e de integração do processo produtivo referem-se ao aproveitamento do tempo da 
produção e controle de estoque, visando ao aumento da produção. São instrumentos do modelo toyotista, que 
será estudado posteriormente, ainda neste capítulo. 
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Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a 
expressão mais profunda da crise estrutural que assola a 
(des)sociabilização contemporânea: destrói-se a força humana que 
trabalha; destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se enormes 
contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho; torna-se 
predatória a relação produção-natureza, criando-se uma monumental 
‘sociedade descartável’ que joga fora tudo o que serviu como 
embalagem para as mercadorias e o seu sistema, mantendo-se,  
entretanto, o circuito reprodutivo do capital (ANTUNES, 2001, p. 18). 

 

Ao nos atentarmos sobre os relatos desses autores, constatamos como a crise do 

capital nos anos 70, os movimentos de resistência dos trabalhadores e o 

esgotamento das formas de organização taylorista/fordista determinaram a 

reorganização do capital em direção a outros modelos de organização da produção 

e, como veremos, posteriormente, tiveram forte impacto sobre o movimento sindical 

e dos trabalhadores. 

 Compreendendo que o modelo taylorista /fordista não foi totalmente substituído, 

sendo ainda adotado em diversas empresas e muitas vezes associado a outras 

formas de organização da produção, passaremos, então, a destacar as diferenças e 

semelhanças que esses modelos têm com as novas formas de organização do 

trabalho e o impacto desses novos modelos sobre o trabalho e os trabalhadores. 

1.1.4 As novas formas de organização do trabalho  

Com a crise do modelo fordista nos anos 70, quando o sofrimento se 
manifesta mais na exploração do corpo, com o trabalho parcelado, 
ganha força o toyotismo (qualidade total), que pressupõe a 
participação do trabalhador no processo de maneira global, no 
sentido do trabalho manual e intelectual. A exploração do trabalhador 
não se restringe aqui, ao corpo apenas, mas também alcança a 
própria ‘alma’ (GOMES, 2001, p. 112). 

 



 43
Para Barros e Lucero (2000), o Toyotismo, ou modelo de acumulação flexível, 

aparece como nova tendência mundial. Na visão de Guareschi e Crisci (1993), a 

introdução das técnicas japonesas, apesar de propor uma nova filosofia de trabalho, 

reproduz o modelo taylorista de trabalho de uma forma “refinada e perversa”. 

Sobre o perfil exigido para este “novo” trabalhador, Valadares (2001, p. 228) revela: 

“E para uma produção flexível um trabalhador flexível” e, a partir daí, desenvolve-se 

a idéia de polivalência, colocada em termos de enriquecimento das tarefas – job 

enlargement – e da melhor qualificação.  

 Diferente do modelo Taylorismo/Fordismo, o Toyotismo tem como características: a) 

produção muito vinculada à demanda; b) é um modelo mais variado e homogêneo; 

c) trabalho em equipe, com multivariedade de funções; d) o melhor aproveitamento 

do tempo de produção (princípio Just in time) (ANTUNES, 2001, p. 23). 

 A “qualidade total” passa a ter um papel de destaque, à medida que os  Círculos de 

Controle de Qualidade (CCQ) se proliferam, e a preocupação dos trabalhadores é 

discutir o trabalho e o desempenho para aumentar a produtividade da empresa: “Em 

verdade, é a nova forma de apropriação do saber fazer intelectual do trabalho pelo 

capital” (ANTUNES, 2001, p. 23, grifo nosso). 

Para o sucesso das empresas na implantação do CCQ, torna-se imprescindível o 

envolvimento do trabalhador, o que não lhe garante, em nenhuma situação, 

estabilidade de emprego, principalmente caso não demonstre comprometimento ou 
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faça greve (ALMEIDA; VASCONCELOS, 1997, apud VASCONCELOS, 2001). 

Assim,  

As empresas esforçam-se em demonstrar que sua postura mudou 
frente aos seus ‘colaboradores’ – uma das novas denominações para 
empregados – com uma maior ofensiva na comunicação interna, 
maior estímulo a eventos diversos que aumentem o congraçamento 
entre peões, encarregados, gerentes e diretores, apelando para que 
trabalhadores resolvam os seus problemas diretamente com elas 
(VASCONCELOS, 2001, p. 98).   

 

Na ofensiva para separar os trabalhadores de seus sindicatos e esvaziar os 

movimentos sindicais, as empresas se utilizam de “[...] recursos coercitivos, no 

interior dos quais busca-se substituir a organização dos empregados pela própria 

empresa” (ALMEIDA E VASCONCELOS,1997, apud VASCONCELOS, 2001,  p. 

102) 

Ao analisar o enfraquecimento dos sindicatos, Vasconcelos (2001, p. 104-105) 

constata ser essa uma realidade para a maioria das categorias, principalmente no 

setor privado, porém resgata o papel de referência dessa organização para os 

trabalhadores:  

[...] independentemente das implicações do crescimento do 
desemprego sobre a diminuição do nível de mobilização; e apesar da 
ação governamental dobrar a sua resistência, essas organizações 
permanecem como as principais referências dos empregados 
quando se trata de reivindicarem direitos e representar seus 
interesses [...]. Em contrapartida, as relações capital/trabalho 
permanecem marcadas pela postura autoritária dos empregadores, 
um dos fatores limitadores inclusive de um maior enraizamento dos 
sindicatos e de organizações autônomas nos locais de trabalho.  

 

Além dos CCQs, outra inovação do Toyotismo é o   just-in-time, que representa uma 

forma de redução de custos, por meio da redução de  estoques, equipamentos, 
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instalações, pessoal , entre outros. A centralidade do papel do consumidor/cliente 

é um diferencial no Toyotismo, quando comparado com o Fordismo, em que a 

produção orientava o consumo (VASCONCELOS, 2001), o que não quer dizer que a 

produção de produtos de acordo com a demanda e não mais em série, como ocorre 

no Toyotismo, não atenda à lógica capitalista de produção (BARROS; LUCERO, 

2000). 

Observamos nesses novos modelos de organização da produção, a introdução 

maciça de novas tecnologias e, conseqüentemente, processos mais automatizados, 

exemplificados pela microeletrônica e pela informática. 

Borges (2001b) revela os prejuízos gerados pela introdução da automação, como: 

desqualificação profissional, intensificação de ritmo de trabalho, desemprego 

tecnológico, perda de conteúdo, extinção de várias profissões e maior controle do 

capital sobre o trabalhador.            

Constatamos que a introdução da microeletrônica teve reflexo sobre a luta dos 

trabalhadores, que tiveram o seu “poder de barganha” diminuído, levando os 

movimentos sindicais de vanguarda ao “ostracismo e apatia” (BORGES, 2001b, p. 

158). Dessa forma,  

[...] as novas tecnologias permitem um maior controle sobre o 
trabalho, o que passa a ser feito através dos próprios terminais de 
computadores. Surge o que é chamado na Europa de ‘homem de 
vidro’, um trabalhador mais transparente, mais facilmente vigiado 
pelos patrões. Consequentemente diminui a autonomia dos 
assalariados no interior das empresas (BORGES, 2001b, p. 159). 
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 Sintetizamos, então, algumas tendências comuns ao conjunto dos trabalhadores, 

no que se refere às conseqüências da introdução de novas formas de organização 

do trabalho: retrocesso nas políticas sociais; flexibilização das relações de trabalho; 

introdução de novas tecnologias e matérias-primas; maior dedicação por parte do 

trabalhador que deve ser polivalente, qualificar-se permanente e contribuir na 

competitividade da empresa; relações de trabalho e sociais mais competitivas, com 

quebra de solidariedade e individualismo, que dificultam as ações coletivas e 

sindicais; necessidade de maior adesão aos projetos da empresa, devido à 

exigência da qualidade; surgimento de novos riscos e agravos  relacionados com a 

forma de organização do trabalho; tercerização predatória, desemprego e 

insegurança; precarização das relações de trabalho  (RIGOTO, 2001,  p. 207). 

O cenário descrito acima retrata a realidade brasileira e da maioria dos países 

capitalistas, porém as especificidades de cada país determinaram a forma e a 

velocidade da introdução desses modelos de organização do trabalho, como 

veremos a seguir, no caso do Brasil. 

1.1.5 Os paradigmas da organização do trabalho: o caso do Brasil 

O Brasil vivenciou de forma diferenciada os diversos modelos de gestão implantados 

na Europa e nos Estados Unidos, devido às suas especificidades sociais, políticas e 

econômicas. Segundo Lopes (2000, p. 292), “A combinação desses fatores é que 

determina, em última instância, o modelo e a velocidade da introdução das novas 

tecnologias (novos equipamentos e novas formas organizacionais)”.  
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O Brasil vivenciou tardiamente a Revolução Industrial e incorporou lentamente 

esse novo processo produtivo, conforme descreve Lopes (2000, p. 276): 

É apenas no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial 
que o Brasil irá direcionar, de forma mais intensa, sua 
industrialização para os objetivos da substituição de importações. 
Esse processo foi facilitado pela disseminação  das normas taylorista 
e fordista  de fabricação para outras partes do mundo. Assim, o país 
pôde incorporar, mesmo de modo restrito, os avanços técnicos 
difundidos a partir dos E.U.A. 

 Diferentemente dos países da Europa e dos EUA, o Brasil não incorporou todas as 

características dos modelos taylorista-fordista, apesar de adotar técnicas desse 

padrão produtivo. Conclui que fatores, como “[...] instabilidade da força do trabalho, 

os baixos salários, a não negociação em nível da fábrica e a pouca identidade dos 

trabalhadores com a empresa” impediram que se repetissem no Brasil as 

experiências dos países acima (HUMPHREY, 1989, apud LOPES, 2000, p. 284). 

Este processo de “modernização industrial”, passagem da economia de base agrária 

para a industrial urbana, propiciou o surgimento de uma forma particular de gestão 

da força de trabalho “[...] marcada pela intensa rotatividade ocupacional, baixos 

salários e profundas desigualdades regionais” (LOPES, 2000, p. 276). Por outro 

lado, foi responsável pelo resurgimento dos movimentos dos trabalhadores, 

conforme aponta esse autor:  

Enquanto se consolidava no Brasil o complexo industrial erguido sob 
o paradigma tecnológico e produtivo fordista, aflorava ao final dos 
anos 70 uma ‘nova classe operária’, portadora de reividicações que 
viriam abalar a condução autoritária e excludente com a qual se 
estava encaminhando o padrão de desenvolvimento brasileiro. 
Expressão contraditória desse mesmo modelo, o ‘novo sindicalismo’ 
emerge dos setores mais dinâmicos de acumulação e adquire 
visibilidade a partir das grandes mobilizações e greves de 1978/79 
(p. 279-280). 
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 A retomada desse movimento na década de 70 se deu a partir dos profissionais 

da indústria automobilística, do ABC Paulista (BORGES, 2001b). As manifestações 

operárias, em busca de uma redemocratização, foram para dentro dos sindicatos, 

que até então estavam envolvidos em um “assistencialismo burocrático”, que 

passam então a requerer além de melhores condições de vida e trabalho, também 

reividicações mais amplas, como “[...] autonomia sindical, direito de greve, 

negociação coletiva e representação operária nos locais de trabalho (comissões de 

fábrica)” (LOPES, 2000, p. 280). 

Para esse autor, esse é um momento “[...] em que pela primeira vez na história 

brasileira, as classes trabalhadoras passaram a ocupar o papel de interlocutores 

ativos nas decisões dos rumos a serem trilhados pela economia e pela política 

nacionais” (p. 280). 

O Brasil possui especificidade que o diferencia de outros países. Os contornos de 

sua organização técnica e social do trabalho estão ainda indefinidos, pois “[...] não 

há nenhuma possibilidade de as empresas brasileiras assimilarem automaticamente 

os pacotes tecnológicos vindos de fora” (LOPES, 2000, p. 288). Não se pode, 

portanto, determinar o padrão de acumulação brasileiro.  

No entanto, apesar de assistirmos, no Brasil, à coexistência de diversos modelos de 

organização da produção, observa-se a implementação de várias ferramentas do 

modelo japonês. 
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Na década de 90, o Brasil viveu momentos de euforia, com a implantação dos 

programas de controle da Qualidade Total, inspirados em programas gerenciais 

originados do Japão, com o objetivo de conferir maior competitividade às empresas 

nacionais. Desse modo, “[...] a Qualidade Total, associada ao conceito de eficiência 

e competitividade, passou a ser tema obrigatório no cenário empresarial brasileiro” 

(VASCONCELOS, 2001, p. 94). 

Para Lopes (2000, p. 282), “O esgotamento de certo padrão nacional de 

desenvolvimento associado à eclosão de uma ‘nova onda tecnológica’ impulsionada 

pela automação microeletrônica (AME), é o que define o atual contexto da dinâmica 

industrial do Brasil”.  

Em síntese 

As formas de organização da produção, instrumento utilizado pelo capital, para 

controlar o trabalho e expropriar-se do saber operário, geram diversas formas de 

resistência entre os trabalhadores, explícitas ou não. A esse movimento o capital 

responde se reestruturando, fazendo com que surjam novas formas de organização 

da produção, numa relação dialética entre organização e os movimentos de 

(re)existência. 

A reestruturação produtiva, num contexto de globalização da economia, ocorre por 

meio de um movimento do capital e de escolhas do empresariado que, para manter 

a sua reprodução nas condições históricas atuais, precisa destruir radicalmente a 

resistência operária e sindical (DRUCK, 1999, apud GOMES, 2001).  
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Ao nos atentarmos às mudanças ocorridas no mundo do trabalho, observamos 

que os processos de produção não substituem um ao outro, mas coexistem. Apesar 

de nenhum desses processos conseguir expropriar o saber operário, eles trouxeram 

um grande impacto sobre a classe trabalhadora.  

Torna-se um desafio para a classe trabalhadora consolidar os laços de 

pertencimento de classe entre os diversos segmemtos que compreendem o mundo 

do trabalho. As condições precárias as quais estão submetidos fazem dos 

trabalhadores, “[...] contigentes sociais potencialmente rebeldes frente ao capital e 

suas formas de (des) sociabilização” e, portanto, os movimentos de resistência 

devem ser direcionados contra a lógica destrutiva do capital (ANTUNES, 2001, p. 

26). 

Entendemos que os movimentos de resistência foram produtos e produtores dos 

processos de mudança e por isso reconhecemos, então, o importante papel da 

organização dos trabalhadores como estratégias que possibilitem outras formas de 

existir ou seja, (re)existir. 
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1.2 O PROCESSO DE PRODUÇÃO COMO DETERMINANTE NA 

RELAÇÃO SAÚDE - TRABALHO 

 

1.2.1 A doença como foco: o surgimento da Medicina do Trabalho 

Desde a época mercantilista e, posteriormente, na era industrial, há uma 

preocupação social quanto às relações estabelecidas entre o processo de produção 

e o adoecimento. Para garantir o pleno desenvolvimento econômico, intensificam-se 

as formas de controle sobre a força de trabalho para que possa suprir as 

necessidades do sistema capitalista (BORGES, 2001).  

 Com a intensificação da industrialização, a necessidade de controle da mão-de-obra 

tornou-se mais evidente, sendo adotadas diversas medidas para manter os 

trabalhadores saudáveis e produtivos dentro das fábricas. 

Com esse propósito, surge, em 1830, o primeiro serviço médico com a tarefa de 

adaptar os trabalhadores a seus locais de trabalho de acordo com suas aptidões e 

evitar que a produção fique comprometida devido ao adoecimento dos profissionais. 

Dessa forma, a empresa transfere a responsabilidade pelos problemas ocorridos na 

fábrica para o médico. Portanto a Medicina é aliada da empresa para a implantação 

dos diversos processos de organização da produção e tem como objetivo manter os 

ganhos de  produtividade (MENDES; DIAS, 1991). 

Analisando o papel do médico do trabalho, Barros e Lucero (2000, p. 11) afirmam:  
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O médico do trabalho privilegia o atendimento ao trabalhador  
doente, numa clara transferência da clínica médica para dentro das 
fábrica, não questionando o modo de organização do trabalho como 
possível produtor de adoecimento. Serve como instrumento da 
produção, haja visto que sua principal função é promover a 
‘adaptação’ do trabalhador  aos postos de trabalho. 

Devido a essas limitações, esse modelo mostrou-se ineficaz para intervir nos 

problemas referentes à saúde e ao adoecimento, o que levou ao surgimento da 

saúde ocupacional que incorporou diversos profissionais especializados em uma 

equipe, com o objetivo de intervir nos locais de trabalho, controlando os riscos 

ambientais existentes. Esse novo modelo, sustentado pela teoria da 

multicausalidade, para explicar a doença, não leva em consideração a determinação 

social da doença. 

Semelhante à Medicina do Trabalho, alguns fatores impediram que os objetivos da 

saúde ocupacional também fossem atingidos como: ações que não ultrapassaram o 

referencial da Medicina do Trabalho; desarticulação entre as atividades dos 

profissionais da equipe; ações e capacitação de recursos humanos que não 

acompanham as rápidas transformações dos processos de trabalho; foco nos riscos 

ocupacionais em detrimento do reconhecimento da importância da organização do 

trabalho na relação saúde- trabalho (MENDES; DIAS, 1991). 

Diante da restrição na abordagem da relação saúde-trabalho, realizada pela saúde 

ocupacional, surge a área da saúde do trabalhador, conforme explica Borges (2001, 

p. 39): 

Diante da incapacidade dos saberes técnicos organizados pela 
saúde ocupacional de agir diante do expressivo número de acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho, além da crescente reivindicação 
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do movimento sindical e dos demais movimentos sociais por 
melhor qualidade de vida e trabalho, ao final da década de 60, nos 
países da economia desenvolvida, surgem novas formas de 
abordagem da relação saúde-trabalho, dando início ao que hoje é 
conhecida como a área da saúde do trabalhador.  

  A saúde do trabalhador, campo em construção na área da saúde coletiva, tem 

como objeto o processo saúde-doença dos grupos humanos, “[...] rompe com a 

concepção hegemônica que estabelece um vínculo causal entre a doença e um 

agente específico, ou a um grupo de fatores de risco presentes no ambiente de 

trabalho” (MENDES; DIAS, 1991, p. 11). Segundo esses autores, 

[...] a saúde do trabalhador considera o trabalho, enquanto 
organizador da vida social, como espaço de dominação e submissão 
do trabalhador pelo capital, mas igualmente, de resistência, de 
constituição, e do fazer histórico. Nesta história os trabalhadores 
assumem o papel de atores, de sujeitos capazes de pensar e de se 
pensarem, produzindo uma experiência própria, no conjunto das 
representações da sociedade (1991, p. 12). 
 

Portanto, duas questões principais são trazidas pela Saúde do Trabalhador: a 

compreensão do trabalho como processo histórico e social e a valorização do 

conhecimento do trabalhador sobre o seu trabalho (processo e condições de 

trabalho), reconhecendo-os como protagonistas que, por meio de lutas e 

negociações, podem contribuir para a melhoria das condições de trabalho e saúde 

(BORGES, 2001). 

Neste momento em que ressaltamos a importância das ações dos trabalhadores na 

promoção de sua saúde, vale a pena discutir de que saúde estamos falando, de que 

conceito nos utilizamos para compreendermos o processo saúde-trabalho-doença. 
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1.2.2 O conceito de saúde 

O conceito de saúde vem sendo modificado ao longo do tempo, sendo foco de 

muitos debates travados por diversos autores. 

 Segre e Ferraz (1997), ao refletirem sobre o conceito de saúde da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que define saúde não apenas como a ausência de 

doença, mas como um perfeito bem-estar físico, mental e social, criticam esse 

conceito, definindo-o como ultrapassado e utópico, por ressaltar a dissociação entre 

os aspectos físico, mental e social. Esses autores (1997, p. 6) questionam, ainda, 

sobre a impossibilidade de caracterizar a “perfeição”, o que torna a definição irreal. À 

guisa de conclusão, questionam se saúde não seria “[...] um estado de razoável 

harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade”. 

 Reflexões semelhantes podemos encontrar em Coelho e Almeida Filho (1999) que 

definem saúde, segundo a concepção de Canguilhem, como “[...] poder 

desobedecer, produzir ou acompanhar uma transformação, adoecer e sair do estado 

patológico” (p. 29) ou, ainda, “[...] significa o luxo de poder cair doente e se 

restabelecer” (p. 24). 

 Portanto a saúde não se reduz a um discurso normativo impositivo, ela é também a 

possibilidade de normatividade pelo indivíduo, ou seja, é algo singular, ainda que 

influenciada por fatores socioeconômicos e culturais. Assim, “[...] quando o indivíduo 

não consegue dar um sentido ao que lhe acontece ou este sentido é por demais 

penoso, o resultado pode ser a doença” (COELHO; ALMEIDA FILHO, 1999, p. 31). 
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 Com base nesses conceitos de saúde, podem ser pensadas ações para promover 

a saúde dos trabalhadores, que não se resume em ordenar uma série de ações que 

gerem bem-estar ou evitem riscos, é também dar condições de escolha e criação 

aos indivíduos (CANGUILHEM, 1943, apud COELHO; ALMEIDA FILHO, 1999). 

Partindo desse entendimento sobre o conceito de saúde, não podemos deixar de dar 

visibilidade à influência da organização do trabalho na subjetividade dos 

trabalhadores e no surgimento de agravos e doenças. 

1.2.3 A organização do trabalho e a saúde dos trabalhadores 

As modificações no modo de produzir e organizar o trabalho tem afetado a vida e a 

saúde dos trabalhadores. Valadares (2001, p. 222) evidencia que “[...] a cada 

invenção, a cada mudança no processo de produção e do trabalho, a cada aspecto 

novo da organização do trabalho, surge um novo quadro de doenças vinculadas ao 

trabalho”. 

Nesse sentido, “O sofrimento provocado pelo trabalho precário, aliado ao 

desemprego e à ameaça de ficar desempregado, causam prejuízos imensuráveis à 

sociedade, onde a ‘fabricação’ de doentes poderá chegar a um nível insuportável”, 

complementa Gomes (2001, p. 114). 

Diversos estudos apontam a organização do trabalho, e não as condições de 

trabalho, como principal fator de adoecimento dos trabalhadores. Dejours e 

Abdoucheli (1994b, p. 125) diferenciam condições de trabalho e organização do 

trabalho, sendo o primeiro entendido como “[...] as pressões físicas, mecânicas, 
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químicas e biológicas do posto de trabalho [...] que podem ocasionar desgate, 

envelhecimento e doenças somáticas” e, em oposição a este, compreende-se como 

organização do trabalho: 

Por um lado, a divisão do trabalho: divisão das tarefas entre os 
operadores, repartição, cadência e, enfim, o modo operatório 
prescrito; e por outro lado a divisão dos homens: repartição das 
responsabilidades, hierarquia, comando, controle, etc. O segundo 
termo aparece como complemento necessário do primeiro [...]. 

 

 Segundo esses autores, ao passo que as condições de trabalho têm como alvo o 

corpo do trabalhador, a organização do trabalho atua em nível de funcionamento 

psíquico, mobilizando interesses, sentimentos, relações entre as pessoas, 

investimentos afetivos entre outros. Para Dejours (1994, p. 26), 

A organização do trabalho é, de certa forma, a vontade de outro. Ela  
é primeiramente a divisão do trabalho e sua repartição entre os 
trabalhadores, isto é, a divisão dos homens. A organização do 
trabalho recorta assim, de uma só vez, o conteúdo da tarefa e as 
relações humanas de trabalho. 

 Em relação aos danos à saúde do trabalhador, esse autor relata que, à medida que 

a liberdade contida na organização do trabalho diminui, há um aumento da carga 

psíquica do trabalho. 

 Em estudo realizado em uma metalúrgica de São Paulo, em que a reestruturação 

da empresa baseou-se na flexibilização da produção, Monteiro e Gomes (1998) 

identificaram relatos de trabalhadores, que apontam a organização do trabalho 

praticada na empresa como a responsável por efeitos deletérios sobre a saúde, 

conseqüência do ritmo intenso de trabalho que afeta a saúde e a vida familiar, 

gerando queixas diversas, como dores de cabeça, nervosismo, dificuldade para 

dormir, sonhos com o trabalho, entre outros.  
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Outro fator decorrente da organização do trabalho, que interfere na saúde dos 

trabalhadores, é a lacuna existente entre o trabalho prescrito e o trabalho real. 

Daniellou, Laville e Teiger (1989, p. 7) descrevem o trabalho prescrito como “[...] a 

maneira como o trabalho deve ser executado: o modo de utilizar as ferramentas e as 

máquinas, o tempo concedido para cada operação, os modos operatórios e as 

regras a respeitar”. 

Na prática, observamos que o trabalho executado pelo trabalhador, ou seja, o 

trabalho real, nunca corresponde ao trabalho prescrito ou teórico. Portanto, a não 

observância dessa diferenciação interfere na saúde do trabalhador, à medida que, 

no planejamento do trabalho, como seleção de pessoal, projetos de espaços, 

mobiliário, maquinários, ferramentas utilizadas, compra de produtos, entre outros, 

são levadas em consideração o trabalho prescrito (DANIELLOU; LAVILLE; TEIGER, 

1989). 

 As características do trabalho real trazem conseqüências físicas, mentais e 

psicoafetivas para os trabalhadores, sendo essas conseqüências “pouco prezadas, 

devido o fato de serem provocadas por causas que, teoricamente, não existem” 

(DANIELLOU; LAVILLE; TEIGER, 1989, p. 9, grifos do autor). 

Para esses autores, a solução não está em aprender as tarefas reais  e enquadrar 

os trabalhadores dentro delas e sim em compreender que existem as variabilidades 

e que elas sejam levadas em consideração ao se pensar a organização do trabalho, 

bem como suas repercussões sobre a saúde do trabalhador. 
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Para Dejours e Aboudecheli (1994b, p. 127), o sofrimento advindo dessa relação 

“[...] implicará, sobretudo em um estado de luta do sujeito contra as forças (ligadas à 

organização do trabalho) que o empurram em direção à doença mental”. 

Explica Silva (1994, p. 15): 

 
 Entre o homem  e a organização prescrita para a realização do 
trabalho, existe às vezes, um espaço de liberdade que autoriza uma 
negociação, invenções e ações de modulação do modo operatório, 
isto é, uma invenção do operador sobre a própria organização do 
trabalho, para adaptá-las as suas necessidades, e mesmo para 
torná-la mais congruente com o seu desejo. Logo que esta 
negociação é conduzida a seu último limite, e que a relação homem-
organização do trabalho fica bloqueada, começa o domínio do 
sofrimento e da luta contra o sofrimento. 
 

Para que o trabalho seja mais equilibrante, é necessário flexibilizar a organização do 

trabalho, porém o estudo dessas condições precede caso a caso, pois não há uma 

solução geral para diminuir a carga psíquica do trabalho (DEJOURS, 1994).  

 Para Dejours (1994), os trabalhadores desenvolvem defesas coletivas para lutar 

contra o sofrimento proveniente das relações hierárquicas e para atender ao 

trabalho real e ressalta que a desestruturação das relações de cooperação e de 

prazer no trabalho explicam os inúmeros incidentes e o aparecimento de acidentes 

graves. 

1.2.4  A análise do processo saúde-trabalho 

 O trabalho e as repercussões sobre a saúde do trabalhador têm a sua relação 

comprovada em diversos estudos, mas exigem a compreensão da dinâmica do 

processo de produção, que é determinante dessa relação. Para Laurell e Noriega 
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(1989), o processo de produção possui duas faces: o processo de valorização (de 

produção de mais-valia) e o processo de trabalho (de produção de bens) que, 

apesar de possuírem conceitos diferentes, atuam de forma simultânea. Para 

Braverman (1974, apud LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 105), “[...] o processo de 

trabalho é a materialização do processo de valorização e divisão do trabalho, e 

somente decifrável a partir dele”. 

 Portanto, para se entender o desgaste sofrido pelos trabalhadores, é preciso 

compreender as relações entre o processo de produção e as cargas de trabalho 

(LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 120). 

Mediante essa complexidade, poucos são os profissionais que compreendem a 

relação saúde e trabalho. Por isso, Assunção (2003) ressalta a importância da 

abordagem interdisciplinar para estudar a relação de saúde e trabalho e enfatiza a 

contribuição da abordagem transdisciplinar na proposição de um modelo de 

investigação para as relações saúde-trabalho. Apresenta, como alternativa para 

diminuir a desigualdade nos espaços de trabalho, a valorização do conhecimento 

desenvolvido pelo trabalhador. 

Para Borges (2001, p. 39), “[...] tradicionalmente, a análise da relação saúde-

trabalho tem sido realizada sob a perspectiva da Medicina do Trabalho e da Saúde 

Ocupacional, que utiliza como categorias básicas as de risco, periculosidade e 

insalubridade”.                                                     

Esse autor aponta alguns problemas advindos dessa concepção: 
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a) a fragmentação do domínio do poder, em que “[...] o trabalho, visto através de 

prismas isolados, perde a sua concretude em termos de relação saúde-trabalho, 

freqüentemente tornando as intervenções técnicas extemporâneas e ineficazes” 

(p. 40); 

b) a impossibilidade de observar os efeitos da interação de diferentes agentes e 

situações no trabalho; 

c) a mensuração dos agentes nocivos  e seus efeitos sobre a saúde não são 

factíveis; 

d) a intervenção técnica reduz-se à recomendação de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI).  

 É comum, observarmos nos serviços de Medicina do Trabalho e Saúde 

Ocupacional, a utilização de indicadores baseados em registros médicos e 

estatísticas referentes a acidentes e absenteísmo, como se estes dessem conta de 

explicar a  complexa relação saúde-trabalho. “Embora os indicadores dêem uma 

idéia do problema, há o risco de tornar tema médico uma questão social que deriva 

das condições de trabalho, e não das características estritamente biológicas dos 

indivíduos” (ASSUNÇÃO, 2003, p. 293). 

Para esse autor (p. 295), “[...] as condições de trabalho portam, então, as marcas de 

uma relação de forças e dos valores da sociedade em que eles são gerados”, por 

isso, torna-se importante definir os métodos de investigação da relação saúde-

trabalho, capazes de desvelar essa complexa realidade.  
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1.2.4.1 Métodos de investigação do processo saúde-trabalho 

Os métodos tradicionais de investigação do processo saúde-trabalho priorizam a 

análise dos riscos e se mostram insuficientes. Isso ocorre porque estabelecem para 

todos os agravos um risco específico e não se baseiam na atividade real.  

O fato de fundamentarem-se sobre o trabalho prescrito deixa de considerar diversos 

fatores que interferem no processo de trabalho e geram novas situações que podem 

ser as responsáveis pelo desgaste ou adoecimento do trabalhador, 

[...] por isso, para se entender o que é o trabalho de uma pessoa, é 
necessário observar e analisar o desenrolar de sua atividade em 
situações reais, em seu contexto, procurando identificar tudo o que 
muda e faz o trabalhador tomar micro-decisões a fim de resolver os 
pequenos mas recorrentes problemas do cotidiano da produção 
(ASSUNÇÃO, 2003, p. 295). 

 

Laurell e Noriega (1989) descrevem quatro questões, que precisam ser 

desenvolvidas para que se avance no processo de conhecimento com relação à 

saúde dos trabalhadores. São elas: 

a) estudar empiricamente o processo de trabalho na sua relação com a saúde. Para 

esses autores, “[...] ainda que possamos sustentar, teoricamente, a estreita 

relação entre a configuração específica do processo de trabalho e os padrões de 

desgaste operário, não se torna imediatamente evidente como investigar esta 

relação em  termos concretos” (p.12); 

b) integração da experiência operária no processo de produção de conhecimento, 

para que se possa “[...] gerar conhecimento a partir do horizonte de visibilidade 
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da classe operária e de tal forma que se converta numa arma de transformação 

da realidade” (p.12); 

c) pouca atenção dada  às investigações sobre a organização social dos 

trabalhadores com relação ao processo de desgaste; 

d) falta aprofundamento de estudos específicos, para enriquecê-los na sua relação 

com o processo de produção e o padrão de desgaste do trabalhador. 

Apresentaremos, a seguir, a análise crítica, feita por esses autores, de quatro 

metodologias que se propõem a estudar o processo de produção e sua relação com 

a saúde do operário. 

 A primeira, denominada inspeção estatal,7 tem a finalidade de estudar os elementos 

do processo do trabalho concreto, que são nocivos à saúde dos trabalhadores ou 

que podem provocar acidentes. É realizada por inspetor estatal seguindo roteiro 

básico de inspeção ou manual de inspeção. 

Na realidade brasileira, essa metodologia se assemelha à aplicação de roteiros de 

inspeção ou “check-list” amplamente utilizados por profissionais da área de 

segurança do trabalho, que aplicam esse documento previamente elaborado e 

padronizado para qualquer tipo de processo de trabalho, sem levar em consideração 

as diferenças de cada processo, a participação dos trabalhadores e as relações por 

 
7 Essa proposta foi elaborada pela Secretaria do Trabalho e Previdência Social do México, uma instância estatal 
e legal que é responsável pela supervisão e gestão das relações de trabalho no México ( LAURELL; NORIEGA, 
1989).  
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eles estabelecidas. 

 Uma das críticas impostas a esse modelo é o fato de não retratar a realidade e não 

permitir visualizar o todo e suas inter-relações. 

 Uma outra crítica é que o trabalhador está ausente de todo o processo, em que o 

manual de inspeção “[...] visualiza um espaço de trabalho que, todavia, permanece 

despovoado. Os operários aparecem só num momento e não como tais, mas como 

simples portadores potenciais do ‘equipamento de proteção pessoal’” (LAURELL; 

NORIEGA, 1989, p. 65). 

Esses autores questionam, ainda, qual a base para a formulação dos manuais de 

inspeção, que se apresentam como “colcha de retalhos”, compostos por partes 

agregadas de diversos manuais, sem concepção teórica e metodológica e sem 

objetivos claros. 

De acordo com Laurell e Noriega (1989, p. 65), o manual de inspeção revela uma  

[...] concepção ambientalista e de engenharia [...]. O trabalho como 
atividade e relação social não está no seu  horizonte de visibilidade. 
Ele expressa uma notável coisificação, pois, eliminado o trabalho 
como atividade e relação social, aparecem unicamente como 
relevantes as coisas, como fatos e dados a-históricos. Outra 
conseqüência desta visão é que se perde a noção de trabalho como 
processo e transformação, também no sentido mais restrito de 
transformação de objetos em produtos. 

 

Dessa forma, o conhecimento do trabalhador não é priorizado, não se consegue 

uma articulação entre os postos e perde-se a lógica do processo produtivo. As 

avaliações ambientais são priorizadas e têm como parâmetro os limites de tolerância 
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estabelecidos por lei e as informações se restringem a estabelecer medidas 

corretivas, não possibilitando qualquer análise de dano biopsíquico (LAURELL; 

NORIEGA, 1989). 

 A segunda metodologia avaliada, denominada “Método LEST”,8 foi formulada, 

originalmente, por um centro de investigação francês – o Laboratório de Economia e 

Sociologia do Trabalho do CNRS – sem relação direta com as “partes” interessadas 

na questão da saúde dos operários, ou seja, os trabalhadores e os patrões. Esse 

método tem como objeto de estudo o posto de trabalho, do qual se pretende fazer 

uma descrição objetiva de cinco dimensões: o ambiente físico, a carga física, a 

carga mental, o aspecto psicossociológico e o tempo de trabalho. 

As descrições são realizadas por meio de “[...] um guia de observação que ordena a 

coleta de informações e a traduz em valores de uma série de escalas[...]” e o 

resultado final é um histograma, de cada posto de trabalho, no qual “[...] dezesseis 

elementos têm uma escala de pontos de 0 (satisfatório) a 10 (nocivo)” (LAURELL; 

NORIEGA, 1989, p. 67). 

  A vantagem do método, segundo seus autores, deve-se ao fato de permitir a 

difusão dos conhecimentos que possibilitarão estudar as condições de trabalho, 

promover a discussão entre as partes e a socialização do conhecimento 

especializado. 

 
8 O Laboratório de Economia e Sociologia do trabalho (LEST) da França  é um centro de investigação francês, 
que formulou esse método.O grupo responsável por sua elaboração  mantém-se independente das instituições 
estatais e das organizações sindicais e patronais. Propõe-se a ser um intermediário no conflito entre as partes  e 
conciliar os diferentes interesses, ao oferecer um método científico, objetivo e com linguagem acessível a todos 
(LAURELL; NORIEGA, 1989).   
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As críticas ao método são: aplicação somente em postos de trabalho operário-

industrial, pouco qualificado e com ciclos de trabalho definidos, excluindo uma 

infinidade de postos de trabalho. Critica-se, ainda, que a experiência operária é 

eliminada como fonte de conhecimento das condições de trabalho “[...] e o 

conhecimento gerado não favorece o descobrimento de novos elementos e de 

relações mais complexas” (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 71). 

A terceira proposta estudada por Laurell e Noriega (1989) foi a de Gardel e 

Frankenhaeuser,9 que  propõem o estudo do processo de trabalho, da tensão e da 

patologia psicossomática e, para isso,  adotam uma  estratégia de investigação 

composta por quatro etapas: 

a) instrumento com 44 itens, para estudo do processo de trabalho, realizado por um 

perito, contemplando as condições físicas (ruído, iluminação, vibração, entre outros) 

e o conteúdo psicológico (turnos, rotatividades, pagamento, duração de ciclos de 

trabalho, outros); 

b) questionário com dezesseis aspectos para medir a percepção dos trabalhadores 

sobre o seu trabalho, como grau de satisfação, grau de autonomia, repetitividade; 

c) parâmetros fisiológicos e psicológicos de tensão e do ciclo circadiano, aplicado a 

uma pequena amostra de trabalhadores devido a seu alto custo e complexidade 

operacional; 

 
9 Essa proposta,  elaborada por Gardel e Frankenhaeuser, provém de um grupo acadêmico que tem uma trajetória 
de colaboração com o movimento sindical. A principal preocupação com esse método tem sido a reorganização 
do trabalho para que o operário consiga maior controle sobre o seu trabalho (LAURELL; NORIEGA, 1989). 
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d) questionário para captar problemas psicossomáticos e algumas provas clínicas, 

com aproximadamente duzentas perguntas. 

Esse método tem como pré-requisitos o livre acesso ao local da investigação e a 

colaboração dos trabalhadores. O grande número de instrumentos e de questões, 

propostas por esse método requer um sistema informatizado para análise das 

respostas, o que dificulta a sua aplicação.  

Apesar de o método fornecer diversos elementos utilizáveis no estudo da relação 

entre o processo de produção e a saúde, apresentam-se algumas críticas ao modelo 

por não estabelecer, na maioria dos seus estudos, uma conexão entre o processo 

de valorização e as características do processo de trabalho e não faz qualquer 

reflexão crítica sobe a doença que é “[...] tomada tal qual concebida pela medicina 

dominante” (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 78). 

Dessa maneira,  

[...] a saúde aparece mais como um efeito, mais do que como algo 
que em si mesmo é problematizável. Todavia, este fato expressa, 
indubitavelmente, as dificuldades implicadas em desafiar, com êxito, 
a hegemonia de uma determinada concepção médica no contexto 
onde se desenvolveu esta investigação (LAURELL; NORIEGA, 1989, 
p. 79).    
 

 

Portanto, a ausência de uma problematização da questão saúde e sua dissociação 

do processo de valorização e processo de trabalho são algumas das críticas a esse 

método. 
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O Modelo Operário Italiano10 constitui-se a quarta via de estudo da relação 

trabalho-saúde. Esse modelo, originário da Itália, foi idealizado por um grupo de 

operários e profissionais, no final dos anos 60 (MATTOS; FREITAS, 1994; 

LAURELL; NORIEGA, 1989; ASSUNÇÃO, 2003).  

Esse modelo “[...] converteu-se no principal sustentáculo da luta pela saúde, 

desenvolvida pelo movimento operário italiano, durante os anos setenta” (LAURELL; 

NORIEGA, 1989, p. 82). 

 Esses autores destacam as quatro etapas que compõem esse modelo: 

a) define o ambiente fora e dentro da fábrica:  temperatura, iluminação, ruído, entre 

outros; 

b) define os riscos característicos  da fábrica: poeiras, gases, vapores; 

c) define fadiga derivada de esforço físico; 

d) define outros fatores que causam fadiga: ritmo do trabalho, monotonia, 

repetitividade, posições incômodas e outros. 

O modelo operário é sustentado por quatro premissas: a) formação de grupo 

homogêneo de exposição;11 b) a valorização da experiência ou subjetividade 

 
10 O Modelo Operário Italiano foi elaborado por um grupo de operários e profissionais em Turim, no final dos 
anos 60 e, durante os anos 70, foi considerado a principal bandeira na luta pela saúde do movimento operário 
italiano. É um modelo que surge no movimento operário como “[...]  instrumento para  gerar e sistematizar 
conhecimentos para ação sindical direta nos centros de trabalho” (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 62). 
11 Grupo homogêneo de exposição refere-se a trabalhadores que compartilham as mesmas condições de trabalho. 
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operária; c) a não delegação, na qual os sujeitos são os trabalhadores dos locais 

de trabalho; d) a validação consensual, que deve refletir a verdade estabelecida pela 

coletividade (MATTOS; FREITAS, 1994; LAURELL; NORIEGA, 1989). 

Com as informação coletadas, seguindo as premissas acima, elabora-se o mapa de 

risco que é a representação gráfica do processo de trabalho, no qual são 

identificados os riscos e danos para a saúde. Dessa forma, o mapa produz 

conhecimentos que possibilitam ações transformadoras, reivindicações, por meio de 

consenso e, ainda, estratégias de enfrentamento (LAURELL; NORIEGA, 1989). 

O modelo operário mostra-se inovador, principalmente por permitir uma mudança na 

lógica da produção de conhecimentos e, conseqüentemente, um reordenamento dos 

fatores de risco que traduza a experiência operária. Portanto, o sujeito desse 

processo é o grupo homogêneo de trabalhadores, auxiliados pelos técnicos da área 

(LAURELL; NORIEGA, 1989). 

As críticas desses autores ao mapa de risco referem-se principalmente à ausência 

de generalização e de teorização do conhecimento. Relatam: 

[...] quando muda drasticamente a realidade fabril, o conhecimento 
particular-por rico que seja-se torna essencialmente inútil, pois o seu 
objetivo desaparece. Por outro lado, uma vez que não  se tenha 
extraído dele o que as situações particulares têm de geral, torna-se 
impossível projetar o conhecimento no futuro, em se tratando da 
construção de novas propostas. Ou seja, o conhecimento particular 
baseado na experiência é, no melhor dos casos, um conhecimento 
fenomenológico do passado e do presente até que tenha passado 
por um momento de teorização. A ausência de generalização e de 
teorização do conhecimento, finalmente, o torna dificilmente isolável 
de  seus portadores específicos. Torna-se uma experiência pessoal 
compartilhada por várias ou mesmo muitas pessoas, mas não passa 
a ser memória definitiva de classe, recuperável nos momentos em 
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que as mudanças na correlação de forças permitam avançar as 
posições operárias ((LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 94-95). 

 

Em relação as quatro metodologias descritas, observamos que, no Brasil, é 

freqüente a utilização de manuais de inspeção e do mapa de risco, sendo esse 

último respaldado pela legislação trabalhista. 

Sobre a introdução do mapa de risco no Brasil, existem duas versões que explicam 

essa inovação, na década de 80. Uma primeira atribui esse fato à área sindical e 

acadêmica e a outra à Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 

do Trabalho (FUNDACENTRO) (MATTOS; FREITAS, 1994). 

Esses autores, ao avaliarem as limitações da aplicabilidade do modelo operário no 

Brasil, reforçam a crítica à ausência de teorização e acrescentam outras críticas 

referentes a limitações da Portaria Ministerial que institui a elaboração do mapa de 

risco.  

Para Assunção (2003, p. 289), no Brasil, o Modelo Operário Italiano, da forma como 

vem sendo utilizado, “[...] é reduzido a seu instrumento, negando toda a metodologia 

para qual foi previsto, é hoje o símbolo maior do fetiche da consciência do risco [...]”. 

Essa crítica deve-se ao fato de o mapa estar reduzido somente à sua elaboração 

gráfica, ou seja, restrito à etapa de reconhecimento dos riscos. Entendemos que 

essa é uma etapa inicial do método, pois essa configuração gráfica dos riscos é 

apenas um instrumento para se discutir e pensar ações coletivas no trabalho. 
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Portanto, reduzir o mapa à sua elaboração é eliminar a função para qual ele foi 

criado.    

Considerando as limitações das quatro metodologias apresentadas, Laurell e 

Noriega (1989) propõem a construção da categoria “cargas de trabalho”, em 

substituição à categoria “risco”, adotada pela Medicina do Trabalho, pois essa última 

reforça a monocausalidade das doenças. Nessa nova metodologia proposta, ”[...] 

busca-se ressaltar na análise do processo de trabalho, os elementos deste que 

interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do trabalhador, gerando aqueles 

processos de adaptação que se traduzem em desgaste, entendido como perda da 

capacidade potencial e/ou efetiva corporal e psíquica” (LAURELL; NORIEGA, 1989, 

p. 110). 

 Esses autores propõem a classificação das cargas em: a) cargas físicas: ruído e 

calor, etc.; b) químicas: fumaça, vapores pós, etc.; c) mecânicas: adquirem 

visibilidade por meio da ruptura da continuidade corporal traduzida em fraturas, 

contusões, etc.; d) fisiológicas: esforço físico intenso, mudança de ritmos, etc.; e 

cargas psíquicas: associadas à sobrecarga como pressão, consciência da 

periculosidade do trabalho ou associadas à subcarga psíquica como, 

desqualificação do trabalho, fragmentação, monotonia e subjetividade, entre outros.  

  Após a identificação das cargas, deve-se analisar como elas se interagem dentro 

da dinâmica global do processo de trabalho, compreendendo que os efeitos da 

interação das cargas implica alterações negativas nos processos biopsíquicos 

humanos. Essas alterações são definidas como “desgaste”, que é “ [...] a perda da 
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capacidade efetiva e/ou potencial, biológica e psíquica”  que pode, ou não, gerar 

um processo patológico (LAURELL;  NORIEGA, 1989, p. 115). 

Entendemos que os diversos métodos apresentados abordam os problemas de 

forma diferenciada e refletem a inserção social e trajetórias dos responsáveis pela 

elaboração desses métodos. Assim, ora técnicos, ora trabalhadores, ora ambos têm 

a participação privilegiada. 

Ressaltamos a importância dos métodos que privilegiam a participação dos 

trabalhadores, pois são eles que detêm grande conhecimento sobre o seu trabalho e 

que possuem a incrível capacidade de (re)construí-lo  cotidianamente.  

Com base nessa visão, o trabalhador possui o papel principal, a partir do momento 

em que seu conhecimento possibilita transformar a sua realidade. Laurell e Noriega 

(1989) destacam que o grau e características de sua organização, o grau de 

processamento coletivo da experiência própria e de outros destacamentos operários 

e a correlação de forças entre capital e trabalho são alguns fatores que interferem 

nesse processo. 

O conhecimento produzido pelo trabalhador não é desconhecido pelos gestores do 

capital ou pelos técnicos da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional, que 

tentam diminuir a sua importância, utilizando técnicas que infantilizam o trabalhador. 

Assim, uma questão que se apresenta, como desafio para a classe trabalhadora, é a 

capacidade de organizar-se e traçar estratégias coletivas de enfrentamento para as 

questões que impactam sobre a saúde do trabalhador. Nesse contexto, as diversas 
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formas de organização por local de trabalho se apresentam como estratégicas, 

apesar das limitações impostas para algumas organizações.  

 Diante das quatro metodologias apresentadas, reafirmamos a centralidade do 

trabalhador na avaliação do processo saúde-trabalho, sendo identificado como único 

sujeito capaz de interferir nesse processo, utilizando-se da sua experiência e do seu 

conhecimento.   

 No Brasil, as comissões que se encontram institucionalizadas seguem a legislação 

vigente que preconiza a elaboração do mapa de risco. Preocupa-nos, então, que o 

modelo operário italiano esteja sendo parcialmente utilizado, privilegiando apenas o 

seu instrumento. As premissas, como não-delegação, validação consensual, 

formação de grupos homogêneos e valorização da experiência do trabalhador, não 

fazem parte da prática da maioria das comissões existentes. A grande questão que 

se coloca para reflexão e investigação é: como esses trabalhadores estão utilizando 

essa metodologia e se esta, apesar das limitações, é capaz de intervir nos 

processos de trabalho e diminuir o “desgaste” sofrido pelos trabalhadores.  

Considerando que essas comissões estão atuando em unidades de saúde pública, 

torna-se imprescindível trazer algumas reflexões acerca dessas instituições. 

  1.3  AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

Diversos autores concordam que as transformações no mundo do trabalho têm 

afetado todas as instituições. Segundo Barros e Lucero (2000, p. 23), essas 

transformações afetam todos os setores e atividades e, assim, “[...] uma série de 
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processos modernizantes, privatizações, enxugamento dos quadros, terceirização, 

contratos temporários, programas de qualidade total, são realidades presentes no 

cotidiano das empresas e órgãos estatais”.  

Essa idéia é compartilhada por Pereira (2004), que acrescenta, ainda, a redução 

salarial como conseqüência da política de redução de custos e aumento da 

produtividade. 

Portando, esses novos paradigmas de produção têm atingido também as instituições 

públicas, inclusive os setores de serviços, que trabalham sob a lógica capitalista em 

detrimento do interesse público. Campos (2000, p. 183) afirma que “[...] nenhuma 

organização – ainda que estatal ou comunitária – funciona completamente segundo 

a lógica do interesse público, sempre a resultante será uma certa formação de 

compromisso entre interesses privados e necessidades públicas”. Assim, confirma 

Costa (1996, p. 107-108): 

A prestação de serviços públicos está aparentemente desvinculada da 
esfera produtiva. Costuma ser considerada como atividade 
‘improdutiva’. Entretanto, embora o trabalhador do setor público não 
crie mercadorias, a sua ação contribui para a valorização do capital 
[...].  
 

Constatamos que muitas são as críticas recebidas pelo serviço público quanto aos 

problemas surgidos na prestação de serviço, sendo os servidores apontados como 

os grandes responsáveis por essa situação, levando em consideração os 

argumentos de que possuem estabilidade que os levam à acomodação, a praticar 

atos arbitrários e à corrupção. Como conseqüência desses atos, apontam o inchaço 
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da máquina administrativa e altos gastos com o funcionalismo público (COSTA, 

1996). 

Contudo, podemos afirmar que essas críticas encobrem as causas reais da situação 

vivida pelas instituições públicas, conforme aponta Costa (1996, p. 27-28): 

Esta forma de encarar a questão dissimula as verdadeiras causas 
dos problemas existentes no setor público. Esta situação precisa ser 
analisada no contexto do projeto neo-liberal, em que o sucateamento 
do serviço público representa uma estratégia dos setores 
dominantes, enquanto forma de restringir as conquistas da classe 
trabalhadora e fortalecer a iniciativa privada  a fim de garantir a 
continuidade do processo de acumulação capitalista. 

 

Na perspectiva de contextualizarmos o cenário onde estão inseridas as COSATs, 

recortamos a discussão sobre os impactos do sucateamento dos serviços públicos, 

para observar como essas situações impactam sobre o serviço de saúde, 

especificamente os hospitais públicos.  

1.4 O TRABALHO EM SAÚDE  

O que diferencia o trabalho em saúde dos demais, é que este “[...] traz como 

componente importante, o fato de que neste setor o trabalho humano, vivo em ato,12 

é fundamental  e insubstituível, com raras exceções [...]” (FRANCO; MERHY, 2003, 

p. 70). 

A finalidade de qualquer trabalho em saúde é ter a “[...] responsabilidade em operar 

com saberes tecnológicos, de expressão material e não material, a produção do 

 
12 Sobre esse assunto, ver MERHY, E.E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: HUCITEC, 2002 e 
MERHY, E.E.; ONOCKO, R. Agir em saúde: um desafio para o público. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
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cuidado individual e/ou coletivo, que promete a cura e a saúde”, por isso é possível 

considerar que não há como anular o campo “tenso e aberto” do trabalho em saúde, 

independente do arranjo que se imponha (MERHY, 2003, p. 23). 

Sobre a lógica que rege essas instituições, Franco e Merhy (2003b, p. 139) afirmam: 

Os serviços de saúde em geral operam de acordo com o modelo 
hegemônico, centrado nos interesses das grandes corporações em 
sintonia com os objetivos institucionais do estabelecimento. Estes 
são determinados por um lado, por questões relacionadas à 
macroestrutura social, da divisão técnica e social do trabalho, de 
ordem mercadológica e das políticas de saúde. De outro, são 
determinantes do modelo de atenção à saúde as formas como os 
trabalhadores operam os serviços, o modo de fazer a assistência, as 
relações que estabelecem e os processos decisórios implícitos na 
dinâmica do trabalho cotidiano. 
   

 

Esses autores (2003) relatam que “[...] questões financeiras e técnicas têm servido 

aos governos como justificativa para implantar determinado tipo de assistência à 

saúde” (p. 60).  

Além disso, o setor saúde possui uma outra função: manter a força de trabalho 

dentro de uma ótica determinada pelos interesses do capital (DONNANGELO, apud 

FRANCO; MERHY, 2003), portanto, cabe ao serviço de saúde cuidar do corpo do 

trabalhador, responsável  por manter o sistema produtivo (FRANCO; MERHY, 2003). 

Nessa perspectiva, o hospital tem se apresentado como modelo assistencial 

privilegiado, no setor saúde, campo de alto investimento tecnológico que 

historicamente encontra-se determinado por interesses econômicos. 



 76
O hospital nasce como uma instituição de assistência aos pobres que estão 

morrendo, caracterizando-se como espaço de separação e exclusão, onde não está 

presente a função médica. Posteriormente, passa a abrigar, ainda, loucos e 

prostitutas. Essas características se modificam nos meados do século XVIII, a partir 

do momento em que houve a intervenção médica no hospital (FOUCAULT, 1979). 

Esse autor (1979) destaca alguns aspectos importantes que contribuem com essas 

mudanças como: 

a) necessidade de controlar a desordem econômica e social, por meio do controle 

de doenças, para que estas não atingissem trabalhadores de importantes setores  

econômicos. Ressalta-se, porém, que essa hospitalização, com o objetivo de 

impedir a desordem socioeconômica, não tornou o hospital um instrumento de 

cura; 

b) introdução de  técnicas disciplinares  no espaço hospitalar, confiadas ao médico, 

que estabelecem  a individualização, a  vigilância e controle sobre o doente.  

Resume esse autor (1979, p.107), que “[...] as razões econômicas, o preço atribuído 

as indivíduo, o desejo de evitar que as epidemias se propaguem explicam o 

esquadrinhamento disciplinar a que estão submetidos os hospitais”. Nesse contexto, 

o médico passa a ser o responsável por organizar esse espaço terapêutico. 

O hospital apresenta-se hoje como um espaço burocrático que incorpora altas 

tecnologias, rígida organização do trabalho e compreende um campo muito mais 

amplo de relações que envolvem trabalhadores, usuários e gestores e que implica 
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lidar cotidianamente com dor e sofrimento e relacionar-se com os doentes e seus 

familiares, que possuem muitas demandas e expectativas quanto ao atendimento.  

Para Pitta (1990), as relações entre doentes e familiares, suas depressões e 

ansiedades também são projetadas no hospital, por meio de seus trabalhadores. 

Para essa autora,  

 [...] qualquer atitude generalizadora que não leve em conta o 
cotidiano do trabalho hospitalar com as cargas de tensão e conflito a 
mobilizar sujeitos concretos que se situem nos limites geográficos 
desta atividade humana, correrá o risco de passar ao largo das suas 
determinantes fundamentais, contribuindo pouco para a tripla 
perspectiva de melhorar as condições de trabalho, a eficácia da 
organização e uma melhor resposta ao usuário dos seus serviços (p. 
21) 

A produção de estudo que aponta os impactos da organização do trabalho hospitalar 

sobre a saúde de seus trabalhadores é numerosa e bem diversificada. Relataremos 

aqui alguns resultados desses estudos, a fim de exemplificar essa relação.  

Pesquisas realizadas por Pitta (1990) e Bourguignon et al. (1999) revelam a situação 

de saúde de trabalhadores que desenvolvem suas atividades laborais nesse espaço.  

Essas pesquisadoras, ao aplicarem em suas pesquisas o SRQ (20)13 – Self 

Reporting Questionaire – um instrumento de rastreamento de transtornos 

psiquiátricos menores –  revelaram resultados semelhantes, ao estudarem 

trabalhadores de hospitais.  

 

13 Para Borges (2001, p. 63) esse instrumento “[...] possibilita detectar particularmente estados 
ansiosos, depressivos e somatizações”.  
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 Pitta (1990) encontrou 20,8 % de trabalhadores positivos para o SRQ (20), ao 

estudar os trabalhadores de um hospital, sendo a maior prevalência detectada em 

trabalhadores que exercem suas atividades em turnos alternados, principalmente em 

turnos noturnos. Nos estudos de Bourguignon et al. (1999), ao estudar os 

trabalhadores de Enfermagem de um hospital universitário, a autora revela 38,1% de 

positividade para o SRQ(20). 

No estudo realizado por Pitta (1990), com trabalhadores de um hospital, ela procurou 

estudar as relações entre o processo de trabalho e o sofrimento psíquico dos seus 

trabalhadores e encontrou os seguintes resultados: 

a) 639 (42,1%) trabalhadores referiram problemas relacionados com a saúde no 

hospital; 

b) quanto ao ritmo de trabalho,a maioria (53,2%) considerou entre insuficiente e 

corrido o tempo disponível para o desempenho das atividades; 

c) dentre o trabalho em turnos alternados, no trabalho noturno, apresenta-se uma 

maior prevalência de transtornos mentais; 

d) os que trabalham mais de doze horas são campeões em doenças 

psicossomáticas, transtornos mentais, sintomas psicoemocionais e abuso de 

bebida alcoólica; 

e) a prevalência de sintomas é maior entre os trabalhadores que não participam do 

planejamento do hospital. 
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Como contribuição de seu estudo, Pitta (1990, p.160) ressalta: 

[...] o conhecimento dos diversos passos e a participação do 
processo de tomada de decisão no planejamento das atividades se 
constitui no instrumento possível de delegação ao trabalhador de sua 
condição de sujeito no processo de trabalho, contribuindo para a 
desalienação do trabalho e redução do sentimento de 
‘estranhamento’, freqüente nos ambientes de trabalho onde o 
trabalhador é transformado em mero executor de prescrições 
isoladas e estereotipadas. Tal atitude em atividades onde interessa 
um envolvimento e interação humana tenderia a criar estereotipias 
de condutas dissociadas e burocratizadas de grande prejuízo para os 
usuários de um serviço hospitalar, por exemplo, que necessita de 
estímulos humanos para a sua recuperação. 

 
 

Nesse mesmo sentido, pesquisas realizadas por Silva (1998, p. 27) apontam que a 

principal causa de desgaste do trabalhador deve-se à sua impotência diante dessa 

estrutura hierárquica e centralizadora; já a alienação deve-se à “[...] impossibilidade 

de agir criativamente na relação cotidiana do trabalho, os estreitos limites, colocados 

pela organização do trabalho, ao uso do seu saber, que surge como causa de 

sofrimento e desgaste”. 

As causas de desgaste do trabalhador da saúde vão além de questões conjunturais, 

como baixos salários e falta de pessoal, têm sua raiz na forma assumida 

historicamente por essa instituição. Contudo, essas questões conjunturais podem 

agravar ou amenizar os impasses existentes (SILVA, 1994, apud SILVA , 1998). 

Sobre a organização do trabalho hospitalar, podemos afirmar que induz ao 

individualismo, ao corporativismo, à acirrada competição entre especialismos. A 

divisão do trabalho gera insatisfações entre os trabalhadores, estando este presente, 

inclusive, entre profissionais de uma mesma categoria. Outro importante fator é o 
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parcelamento das tarefas que dificulta a comunicação entre os trabalhadores e 

impede que eles alcancem os objetivos propostos (SILVA, 1998). 

Rutenfranz , Knauth e Fischer (1989) apontam o trabalho em turno e principalmente 

o trabalho noturno como um fator de risco para os que trabalham nesse regime. 

Destacam que os efeitos não são somente biológicos, mas também interferem na 

vida social desses trabalhadores. Para esses autores, o maior desgaste do trabalho 

em turnos, para os trabalhadores, “[...] consiste no fato de eles viverem 

constantemente na ‘contramão’ da sociedade, o que os impede de adaptar os ritmos 

circadianos de suas funções fisiológicas às alterações de hábitos, forçados pelo 

sistema de turnos” (p. 48). 

Sobre esse assunto, Pitta (1990, p. 59) afirma: 
 

Estudos de cronobiologia aplicados à organização do trabalho têm 
levantado aspectos irreconciliáveis do trabalho realizado em turnos 
(noturno por excelência), onde os sincronizadores individuais estão 
invertidos em relação aos demais sincronizadores sociais, 
violentando também os ritmos circadianos, trazendo desordem na 
esfera biológica, psicológica e social desses trabalhadores e seus 
familiares, habitualmente desconsiderados nos acordos de trabalho e 
sequer presentes como eixo de preocupação deles próprios ou 
mesmo dos profissionais de saúde. As consequências a longo prazo 
dessas alterações estão ainda por  ser  esclarecidas. 

Para Pitta (1990), outra questão a ser considerada é que o regime de turnos de 

plantões possibilita a adoção de duplos empregos e jornadas de trabalho, prática 

comum entre os trabalhadores da área hospitalar, como forma de aumentar os seus 

rendimentos.  

De acordo com Silva (1998, p. 31), os trabalhadores da saúde desenvolvem diversas 

estratégias para diminuírem suas angústias diante do trabalho insatisfatório e, nesse 
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sentido, realizam um pacto com o modelo taylorista, como forma de garantir um 

menor envolvimento e investimento afetivo no desenvolvimento de suas atividades. 

A existência do modelo taylorista no trabalho em saúde é referenciada por diversos 

autores, como veremos nos relatos a seguir. Para Silva (1998, p. 29),  

O hospital se organiza em serviços ou departamentos que preservam 
as identidades, aprisionam os profissionais em modelos e salas que 
acabam por serem verdadeiros mausoléus. O processo de trabalho 
hospitalar, parcelado, reproduz as características da organização do 
trabalho industrial, e produz trabalhadores ora compromissados, ora 
desesperançados. 

 

 

Para esse autor (p. 29), “O processo de trabalho naturalizado como único possível, 

freqüentemente repete a lógica do trabalho taylorizado, por vezes ocultada pelo 

discurso valorativo do ‘trabalho em equipe’”. Concordando com esse autor, Lima 

(2001) confirma que setores de saúde nortearam-se por princípios tayloristas e isso 

pode ser constatado melhor quando observamos a organização do trabalho que se 

estabelece nesses setores, pautada pelo controle, hierarquia e disciplina. 

Contribuindo para essa discussão, Lima (2001, p. 227), revisitando Codo (1995), 

ressalta que esse autor identificou, no trabalho em saúde, aspectos do modelo 

fordista, assim relatados: “[...] o trabalho da enfermagem se organiza semelhante a 

uma linha de montagem, em que cada  trabalhador  tem uma função específica, na  

qual  quem circula é o trabalhador (um faz a higiene, outro medicamento...)”. 
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Sobre as crises de diversos padrões que atingem os serviços de saúde, fonte de  

desânimo e sofrimento de profissionais e usuários, Lima (2001) afirma que elas 

podem ser fundamentais para emergir ações criativas.  

Na saúde, observamos alguns movimentos isolados que buscam romper com a atual 

paralisação dos trabalhadores. Porém, a maioria desses, apesar de desejosos por 

mudança, encontram-se apáticos.  A experiência de viver o cotidiano de uma 

instituição de saúde nos permite identificar ações que, ao invés de agregar, incentiva 

a quebra de solidariedade entre as equipes e entre membros da mesma equipe. As 

relações de poder que se estabelecem nos diversos segmentos, aliadas ao 

corporativismo, e ao individualismo,  impedem avanços reais, pois não criam, nos 

trabalhadores, o sentimento de pertencimento a uma mesma classe.  

Vejamos como se estabelecem as relações de poder e dominação e a sua 

determinação da forma de gestão no setor saúde. 

1.4.1 As relações de poder e dominação na gestão em saúde 

Os modelos de gestão mantêm a disciplina e o controle como eixo central, sendo 

denominado por Campos (2000) como racionalidade gerencial hegemônica.  

 Para esse autor, essa racionalidade “[...] produz sistemas de direção que se 

alicerçam no aprisionamento da vontade e na expropriação das possibilidades de 

governar da maioria” (CAMPOS, 2000, p. 23).    
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Ainda esse autor, ao criticar as concepções dominantes para gerir o trabalho de 

equipe, contrapõe que a “[...] gestão é uma tarefa coletiva – sistema de co-gestão – 

e não somente uma atribuição de minorias poderosas ou de especialistas” (p. 14). 

Diversas variedades de métodos de gestão são marcadas pela centralização, o 

autoritarismo e a concentração de poder, conforme destaca Campos (2000, p. 24): 

 A teoria de sistemas, o Desenvolvimento Organizacional, a 
Qualidade Total e congênere enriqueceram a visão sobre a 
Organização, chegando a prometer maior autonomia e melhor 
integração, do empregado ao projeto geral da empresa [...]. No 
entanto o âmbito dessas mudanças tem sido muito restrito, admite-se 
liberdade tão somente para que todos trabalhem melhor segundo o 
interesse e a visão da direção geral. Autonomia e integração para 
inventar novos modos para resolver problemas internos, sempre para 
aumentar a produtividade e não para enfrentar questões atinentes 
aos próprios trabalhadores.    

 

Além de manter o controle sobre o trabalhador, é comum observamos técnicas ou 

atitudes que infantilizam os trabalhadores, como se eles fossem crianças que 

precisassem da tutela da gerência e do seu conhecimento.  

Por outro lado, Foucaut (1979, p. 71) afirma: 

[...] ora, o que os intelectuais descobriram recentemente  é que as 
massas não necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, 
claramente, muito melhor do que eles; e  elas o dizem muito bem. 
Mas existe um sistema  de poder que barra, proíbe, invalida esse 
discurso e esse saber. Poder que não se encontra somente nas 
instâncias superiores da censura, mas que penetra muito 
profundamente, muito sutilmente em toda trama da sociedade.   
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O método taylorista contribuiu significativamente para a introdução de dispositivos 

e técnicas de controle e possibilitou que se instalasse uma diferença de poder entre 

dirigentes e os demais trabalhadores. 

   

Para Foucault (1979, p. 183), 

O poder não é algo que se possa dividir entre aqueles que o 
possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e 
lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo que 
circula, ou melhor, como algo que funciona em cadeia [...]. O poder 
não se aplica aos indivíduos, passa por eles. 

 Ou seja, “[...] onde há poder, ele se exerce. Ninguém é propriamente falando, seu 

titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um 

lado e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe quem não 

o possui” ( FOUCAULT, 1979, p. 75). 

Guareschi (2000, p. 17) diferencia os conceitos de poder e dominação, sendo o 

primeiro “[...] uma capacidade, uma qualidade individual de pessoas, algo singular, 

particular”, ou seja, detêm o poder todos os que podem desenvolver ações, como 

escrever, falar ou trabalhar, entre outras atividades. Define a dominação como uma 

relação, ou seja, sempre se dá entre dois ou mais sujeitos e acontece quando há 

uma expropriação de poder, isto é, quando um retira de maneira assimétrica ou 

injusta, um poder de outro parceiro. 

Uma primeira forma de inverter e lutar contra o poder é falar a respeito, “[...] é forçar 

a rede de informação institucional nomear, dizer quem fez, o que fez, designar o 

alvo” (FOUCAULT, 1979, p. 76). 
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Nessa lógica, constituir espaços de fala torna-se um recurso contra as relações de 

poder e monopólio nas instituições. Entender as relações de poder nos ajuda 

também a compreender a dificuldade de criar e manter uma gestão coletiva do 

trabalho. 

Nessa direção, Guareschi (2000) chama a atenção para a dimensão ética das 

relações, tanto das atitudes conservadoras, que impedem as mudanças ou que 

permitam que continuem do jeito que estão, quanto das ações de luta por 

transformação.  

Em qualquer modelo de atenção à saúde, há um jogo de hegemonização entre os 

atores, o que também ocorre internamente a cada um dos grupos: servidores, 

trabalhadores e gestores. Porém, para esse autor, todos esses atores governam e, 

com o uso dessa capacidade, transformam todo o cenário, à medida que disputam e 

barganham por seus interesses (MERHY, 2003). 

Analisando as correlações de forças existentes, a hegemonia de determinados 

grupos, e suas atitudes conservadoras, o cenário que se apresenta para o servidor 

público da área de saúde, entendemos que a reversão desse cenário passa pela 

constituição de espaços coletivos de trabalhadores, para gerir e para “pensar” o 

trabalho.  

1.5 AS ORGANIZAÇÕES POR LOCAIS DE TRABALHO 

O local de trabalho é o espaço essencial para gestar as soluções de problemas por 

meio de ações coletivas e organizações de trabalhadores. No entanto, a chave para 
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a solução dos problemas diz respeito a todos e “[...] implica numa consciência 

comum da existência de problemas que dizem respeito a todos” (GUARESCHI; 

GRISCI,1993, p.12).  

Essa não é uma tarefa fácil, mas, historicamente, os trabalhadores têm buscado 

esses mecanismos que, em oposição ao individualismo, mobilizem a classe 

trabalhadora. As experiências conhecidas revelam a importância da criação de 

movimentos de resistência e de Organizações por Locais de Trabalho (OLT), como 

forma de fortalecer a classe trabalhadora, pois essas possibilitam o “encontro” de 

trabalhadores, que passam a ter a oportunidade de modificar a sua própria história. 

Para Lima ([19--], p. 25), a OLT é “[...] fruto intencional, embora muitas vezes não 

consciente politicamente, da resistência operária ao controle, à alienação e à sua 

fragmentação como ser humano”. 

Esse autor (p. 26) define OLT de forma ampla, como sendo “[...] todo agrupamento 

de trabalhadores (espontâneo ou não) de determinado local de trabalho, cujo 

objetivo, embora nem sempre consciente, é a superação das condições objetivas e 

subjetivas inerentes à exploração capitalista”. 

 Um fator importante nas  OLTs é que estas  têm condição de agir diariamente  e 

responder com presteza aos fatos, antes que  eles sejam banalizados pela rotina 

fabril (LIMA, [19--]). 



 87
Guareschi e Gresci (1993) e também Costa (1996) reforçam a defesa de espaços 

onde a coletividade se fortaleça, pois consideram que as atitudes individuais são 

frágeis para significar mudança, porque, 

[...] ao limitar a voz do coletivo em uma ou duas de cada vez, 
imediatamente fica descaracterizada a força da classe trabalhadora 
e, consequentemente, mais notória e passível de manipulação se 
tornam as falas individualizadas. A voz do chefe pode ser única, pois 
emana poder. Um poder que trabalhadores individualizados não 
detêm (GUARESCHI; GRESCI, 1993, p. 61). 

 
 

Alguns relatos descrevem o surgimento das  OLTs nos anos de 1945 a 1947, 

inicialmente de forma clandestina, como espaço de reivindicações e de negociações 

no que se refere à melhoria das condições de trabalho. Porém, na abordagem que 

faremos das OLTs, incluiremos outras ferramentas organizativas, como a  Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e a Comissão de Saúde do Trabalhador, 

que foram legalmente instituídas e em algum momento influenciaram ou foram 

influenciadas pelas organizações espontâneas existentes nos ambientes de 

trabalho. 

1.5.1 O surgimento das CIPAs 

Foi incontestável a influência de outros países, motivados por interesses capitalistas 

na implantação e implementação da legislação brasileira, adotadas principalmente  

após a  assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, em que o Brasil foi signatário  

e, após o  ingresso deste na Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada no 

mesmo ano.  
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Dessa forma, a década de 30 foi um marco na consolidação das mudanças sociais 

e políticas, como descreve Carvalho (2003, p. 110): 

 
Vasta legislação foi promulgada, culminando na Consolidação da 
Leis do Trabalho (CLT), de 1943. A CLT, introduzida em pleno 
Estado Novo, teve longa duração: resistiu à democratização de 1945 
e ainda permanece até hoje em vigor com poucas modificações de 
fundo. O período de 1930 e 1945 foi o grande momento da legislação 
social. Mais foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa ou 
nula participação política e de precária vigência  dos direitos civis. 
Este pecado de origem e a maneira como foram distribuídos os 
benefícios sociais tornaram duvidosa  sua definição como conquista 
democrática e comprometeram em parte sua contribuição para o 
desenvolvimento de um cidadania ativa. 
 
 

Este cenário de cidadania regulada,14 associado à inserção de perversos  processos 

de trabalho, impactou na organização e condições de trabalho e na saúde do 

trabalhador, dificultando  a manutenção de  direitos historicamente construídos.  

Assim, diversas leis trabalhistas, em vigor até hoje, foram publicadas, sem a 

participação dos trabalhadores e com pouco ou nenhum impacto sobre o ambiente 

de trabalho, como a criação da Norma Regulamentadora nº 5 (NR-5), publicada em 

1944. 

Portanto, o contexto em que as  CIPAs surgiram apresenta algumas 

particularidades: período de ditadura; sua legislação foi elaborada por grupos 

técnicos, sem a participação de trabalhadores ou instituições interessadas. 

 
14 Carvalho utiliza em seu livro Cidadania no Brasil: o longo caminho, o termo cidadania regulada. Essa 
expressão foi empregada por Wanderley G. Dos Santos (1979) e retomada por Carvalho, para se referir a uma 
cidadania limitada por restrições políticas. 
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Criada em 1944, por recomendação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), a CIPA está respaldada pela Norma Regulamentadora n.º 05 (NR-05), Lei n.º 

6.514, de 22 de dezembro de 1977, alterada pela Portaria n° 15, de 26 de fevereiro 

de 1999, do Ministério do Trabalho. 

 De acordo com a NR-05, a CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA 

deverá ser composta por trabalhadores celetistas, de forma paritária, com  

representantes dos empregados, eleitos em escrutínio secreto e por representantes 

do empregador, designados por ele, que também é responsável por indicar o 

presidente da comissão. Os seus membros deverão participar de curso de formação, 

com carga horária mínima de vinte horas, ministrado por profissional competente. 

Na atualidade, inúmeras são as críticas com relação ao funcionamento da CIPA, 

advindas de entidades da área de saúde do trabalhador e sindicatos, principalmente 

no que se refere à composição, em que se acredita que a paridade é um fator para o 

não funcionamento da CIPA e, na prática, é denominada, pelos trabalhadores, como 

um órgão “fantasma” criado para atender às exigências da fiscalização do Ministério 

do Trabalho. 

Porém, nem sempre se pensou dessa forma, como podemos confirmar nos 

documentos do 1º Congresso dos Metalúrgicos do ABC (1993). 

 
As CIPAs, embora criadas para atuar conforme a visão patronal em 
questões envolvendo acidentes e condições de trabalho, sem poder 
de negociação (e ainda com uma composição que dá aos patrões o 
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poder de decisão) desde 1981, vêm sendo utilizadas, em nossa 
base, como importante ferramenta de organização (1º CONGRESSO 
DOS METALÚRGICOS DO ABC, 1993). 

 

Esse congresso destaca o potencial da CIPA e ressalta a importância da atuação 

combinada entre CIPA e Comissão de Fábrica e também para o fato de que, nos 

últimos anos, não tem desenvolvido um trabalho com as CIPAs, porque, em muitos 

casos, as CIPAs  “[...] mal acompanham o calendário eleitoral de renovação” (p. 3). 

Nesse mesmo congresso (1996), os participantes apontam o acompanhamento 

regular, reunião mensal e formação sistemática como propostas para melhorar sua 

atuação. A proposta da CUT, discutida nesse congresso, foi a de transformar a CIPA 

em Comissão de Saúde e meio ambiente, com estatuto próprio, superando a 

Portaria n.º 3.214, de criação da CIPA, e acabando com  a paridade, estabelecendo, 

assim, um novo instrumento de negociação. Propõem, ainda, que a CIPA tenha 

como meta a conquista da Comissão de Fábrica (CF).  

1.5.2  As comissões de fábrica 

Reunir muitos trabalhadores em um espaço físico tão pequeno e realizando as 

mesmas tarefas e com o mesmo objetivo foi uma conquista para a organização da 

produção capitalista, ao constituir a fábrica como espaço de trabalho. No entanto, ao 

mesmo tempo em que o advento da fábrica propicia o controle de seus 

trabalhadores, possibilita também a sua organização. 

Embora a organização desses trabalhadores não consiga transformar a organização 

do trabalho estabelecida pela gerência, eles se organizam para “[...] evitar abusos 
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de gerência e para valer seus direitos de trabalho imprimindo, assim, pequenas 

mudanças positivas no trabalho. A Comissão de Fábrica (CF) é uma dessas 

tentativas” (OLIVEIRA, 1996, p. 39). 

As CFs começaram a surgir em 1946, resultante de esforços antigos de 

trabalhadores. As greves que ocorreram no período de 1945 e 1947, foram as 

responsáveis pelo aumento dessas comissões, principalmente entre ferroviários, 

têxteis e metalúrgicos. Em São Paulo, a partir de 1978, período de greves, foram 

desencadeadas as CFs que procuravam realizar as negociações diretamente com 

os patrões, principalmente no que se referia a aumento salariais 

(RECONSTRUÇÃO, 1988, apud OLIVEIRA, 1996).  

 
De natureza diferente dos programas de iniciativa empresarial, as 
comissões de fábrica são criadas pelos trabalhadores e podem servir 
de elo do sindicato dentro da fábrica. Seu objetivo é defender os 
interesses dos trabalhadores e, em muitos casos, observar o 
cumprimento dos acordos sindicais (OLIVEIRA, 1996, p. 39). 
 

 

As comissões de fábrica não possuem legislação específica e resultam, na maioria 

das vezes, de acordos coletivos entre sindicatos (RODRIGUES, 1999; OLIVEIRA, 

1996a). Nos anos 80, a CF se expandiu e passou a ser uma das políticas adotadas 

pelo sindicato (OLIVEIRA, 1996). 

Desde 1981 as comissões de fábrica vêm se firmando em nossa 
base como instrumento mais avançado. A estabilidade garantida a 
seus membros, na qualidade de representantes dos trabalhadores 
junto à direção da empresa, permite à CF funcionar como verdadeira 
extensão do sindicato dentro da fábrica, sem perder sua autonomia, 
seus princípios e sua independência enquanto órgão de 
representação local (CONGRESSO DOS METALÚRGICOS DO 
ABC, 1, 1993, p. 3). 
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A preocupação, quanto à autonomia das comissões de fábrica em relação ao 

sindicato, é reforçada por Rodrigues (1999, p. 79), que defende a não interferência 

na autonomia das CF, pois “[...] estas não podem ser simplesmente extensão 

daqueles, sob pena de matar no nascedouro aspectos importantes da criatividade 

operária que normalmente não estão explícitos na atividade sindical”. 

Algumas CFs, como a da empresa Ford, em 1981, e a da VW, em 1982, foram 

reconhecidas legalmente pelas empresas, caracterizando o sucesso dos 

trabalhadores pelo reconhecimento de  formas autônomas de organização 

representativa (OLIVEIRA, 1996). Assim, as comissões representavam, naquele 

momento, uma organização descentralizada, democrática, independente em frente 

ao Estado e muito representativa dos trabalhadores (RECONSTRUÇÃO,1988, apud 

OLIVEIRA, 1996). 

O 1º Congresso dos metalúrgicos do ABC (1993) revela a existência de grupos de 

fábrica, outro instrumento organizativo, criado especialmente em empresa onde há o 

predomínio de ações repressivas, surgindo para organizar a luta, sem que os 

participantes sejam identificados, evitando, assim, as demissões e perseguições. É 

orientação desse congresso a criação de grupos de fábrica, como forma de 

possibilitar a participação para quem não está na CIPA ou na CF, mantendo uma 

reserva de militantes. 

Em muitos momentos, os sindicatos discutiram a integração das distintas formas de 

OLT existentes na empresa, com o objetivo de potencializar as ações estabelecidas. 

Foram decisões do 1º Congresso dos metalúrgicos do ABC (1993): fortalecer as 
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CFs; priorizar conquistas de novas CFs; realizar um plano de trabalho global, com 

as CIPAs; propor à CIPA a mobilização para conquista da CF; priorizar as condições 

de trabalho como ponto de partida de qualquer ação sindical por parte  das CIPAs, 

CF, grupos de fábrica, entre outros. 

Quanto aos fatores que afetavam o desempenho das CFs, o congresso dos 

metalúrgicos do ABC (1993) apontou a  baixa participação, disputas e conflitos entre 

os participantes.  

1.5.3 Comissão de Saúde do Trabalhador 

A terceira forma de organização por local de trabalho de que temos conhecimento é 

a Comissão de Saúde do Trabalhador (COSAT), criada desde 1998, no Estado do 

Espírito Santo, quando a Secretaria Estadual de Saúde do Estado foi autuada pelo 

Ministério do Trabalho para que criasse as  CIPAs, devido ao grande número de 

servidores celetistas em suas unidades. Por intermédio, do Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador do Espírito Santo (CRST), foi sugerido e criada, pela lei 

estadual, a Comissão de Saúde do Trabalhador, com o objetivo de contemplar 

servidores celetistas  e estatutários do serviço público estadual.          

 A Lei Estadual n.º 5.627, de 17 de março de 1998, estabelece as diretrizes para o 

funcionamento das COSATs, sendo estas definidas como: 

[...] órgãos de natureza deliberativa sobre as questões pertinentes às 
saúde e higiene, segurança e ambiente de trabalho que têm como 
finalidade a melhoria das condições de trabalho e do meio ambiente, 
buscando soluções que promovam um estado de bem estar físico, 
psíquico e social do trabalhador e a qualificação do meio ambiente, 
tendo principalmente uma função prevencionista, através da 
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permanente vigilância a saúde no trabalho e nas decisões que 
envolvam a garantia de condições ambientais individual e coletiva de 
trabalho (LEI  5.627/98). 

 

 Ao realizarmos uma breve comparação com as CIPAs, identificamos, na legislação 

das  COSATs uma proposta mais democrática, ampla e que possibilita a seus 

membros maior  intervenção no ambiente de trabalho. Destacaremos alguns pontos 

relevantes: as COSATs  representam não só os trabalhadores celetistas, mas 

também os estatutários do serviço público estadual; são compostas, exclusivamente, 

de  representantes do empregado, eleitos por seus pares; o processo de formação 

de seus membros  exige carga horária mínima de quarenta horas, com enfoque para 

a compreensão da  relação saúde x trabalho x doença e dos aspectos relacionados 

com  a organização do trabalho, elaboração do mapa de risco (parte teórica e prática 

que inclui visitas às áreas de trabalho) e análise crítica  do cenário político e 

socioeconômico, ministrada por equipe interdisciplinar. 

Durante o primeiro ano, o curso foi realizado com a carga horária de vinte horas, 

porém mostrou-se insuficiente para contemplar toda a discussão prevista.    

Observamos que há um desconhecimento por parte dos trabalhadores sobre a 

existência dessas comissões e um descrédito, pelo qual as pessoas que compõem 

essas comissões são vistas, algumas vezes, como “baderneiros” ou como 

preguiçosos.  

Em pesquisa realizada com os funcionários da UFES, Barros e Lucero (2000) 

revelam que a maioria desconhece a CIPA e a Comissão de Saúde, essa última 

implantada na UFES e composta somente por trabalhadores eleitos. Os resultados 
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mostram, ainda, que o sindicato e a Comissão de Saúde não têm conseguido 

transformar as situações de saúde dos trabalhadores, pois a prioridade de ação se 

limita a aspectos assistencialistas e curativos. 

Segundo esses autores (2000), a análise da organização do trabalho e dos riscos a 

qual estão expostos não é realizada pelo trabalhador e não é valorizada pela 

instituição. A instituição não prioriza a construção e/ou o fortalecimento das 

Comissões de Saúde, que seria uma das estratégias para se construir outras 

práticas de saúde, são outras contribuições do estudo realizado por esses autores.  

1.5.4  As Comissões Locais de Saúde Ocupacional do Trabalhador do SUS 

No âmbito do SUS, o documento Princípios e Diretrizes Para a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos Para o SUS (NOB/RH-SUS, 2003) define a 

obrigatoriedade dos órgãos gestores, nas três esferas de Poder, em criar e manter 

as Comissões Locais de Saúde Ocupacional do Trabalhador do SUS.   

Esse documento, produzido com a participação popular, encontra-se em sua 

segunda versão e tem por finalidade estabelecer parâmetros gerais para a gestão do 

trabalho no SUS.  

A Comissão Local de Saúde Ocupacional do Trabalhador do SUS tem por objetivo a 

promoção da saúde dos indivíduos e das equipes de trabalho, no local de trabalho, 

visando a ultrapassar a prevenção de acidentes. Seu propósito é atuar no conjunto 

de fatores que agem direta ou indiretamente sobre a saúde dos trabalhadores do 

SUS, assegurando a sua participação nas decisões que envolvam a garantia de 
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boas condições individuais e coletivas de trabalho na área da saúde (NOB/RH-

SUS, 2003).  

Essa proposta de comissão prevê que todos os membros sejam eleitos pelos 

trabalhadores em todas as unidades de saúde e contempla a participação do 

sindicato nas reuniões e inspeções em ambientes de trabalho. 

Dentre as suas atribuições, constantes na NOB/RH-SUS (2003), destacamos: 

propiciar a discussão sobre a saúde dos trabalhadores do SUS; promover ações de 

melhoras da segurança dos locais de trabalho; acompanhar os técnicos nas 

inspeções; elaborar mapa de risco; suspender as atividades laborativas em caso de 

risco acentuado; mobilizar e sensibilizar os trabalhadores para a prevenção de 

acidentes e doenças; estabelecer intercâmbio com as vigilâncias (sanitária, 

ambiental e epidemiológica); elaborar árvore de causa em caso de acidente, entre 

outras. 

Apesar do aspecto normativo da NOB e de algumas propostas avançadas na 

atenção à saúde do trabalhador, não observamos, até o momento, no setor público, 

a adoção de medidas práticas para a implantação da Comissão Local de Saúde 

Ocupacional do Trabalhador do SUS, conforme determina a NOB/RH-SUS (2003). 

Autores, como Costa (1996, p. 121), ressaltam a importância de comissões 

organizadas em serviços públicos:  

Através da organização por local de trabalho, os servidores públicos 
poderão empreender iniciativas de inestimável valor como o combate 
aos desmandos dos chefes imediatos, luta por condições adequadas 
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de trabalho e melhoria do atendimento ao público, garantia de 
respeito aos direitos dos servidores, denúncia de assédios cometidos 
pelos chefes [...]. 

Para Pereira (1985, apud MENDONÇA, 1987, p. 103), o processo administrativo dos 

órgãos públicos apresenta área que estrangula e emperra o poder decisório que 

colide com as práticas e princípios da participação, como inexistência de 

procedimentos processuais uniformes; ausência de prazos; indefinição de 

competência; inexistência de padrões uniformes de instrução de processos; 

ausência de motivação nas decisões proferidas e obstrução na divulgação das 

informações administrativas. Segundo Mendonça (1987), as organizações situadas 

nesses ambientes reproduzem esses valores. 

1.5.5 Participação política 

Uma questão sempre em foco, ao se debater sobre as organizações de 

trabalhadores, principalmente nos locais de trabalho, é a pouca participação do 

trabalhador nesses movimentos, o que muitas vezes não só esvazia os movimentos, 

mas determina o seu fim. 

Sobre essa participação, Walker (1974, apud MENDONÇA, 1987, p. 52) alerta:  

Se tem chegado a um ponto em que se sabe que a participação não 
é uma fórmula mágica, mas que requer um trabalho paciente.  
Nenhuma das formas de participação aplicada até agora resolveu 
completamente os problemas. É muito possível que esses 
problemas, como tantos outros de relações humanas, nunca sejam 
resolvidos de forma definitiva. Mais importante que buscar soluções 
totais é reconhecer que se trata de um processo prolongado de 
aprendizagem, cuja primeira etapa é aprender a aprender.  
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 Para debatermos essa questão, nos utilizaremos da definição de Dallari (1984, p. 

10) que conceitua política como “[...] a conjugação das ações de indivíduos e grupos 

humanos, dirigindo-as a um fim comum”. Para que se garanta que sejam dirigidas 

para objetivos comuns, é necessário que o movimento reivindicatório dos grupos 

seja organizado e coordenado para esse fim, para que o grupo não perca a coesão 

e força durante uma ação política (DALLARI, 1984). 

Conforme esse autor, os problemas aparentemente individuais são problemas de 

todos, pois o indivíduo integra um grupo social e esses problemas podem influir 

sobre a forma de organização e funcionamento da sociedade.  

O sentimento de impotência de alguns trabalhadores, em frente a grupos 

hegemônicos, os faz desistir ou não tentar participar de movimentos políticos. A 

nossa experiência em entidades de classe e movimentos organizados mostra como 

os movimentos estão cada vez mais esvaziados e enfraquecidos. Acreditamos que 

somente a organização é que poderá garantir a continuidade de um trabalho. 

 

Porém, qualquer projeto de participação deve estar atento aos pontos negativos, que 

imperram a participação, para contemplá-los com criticidade, sob pena de não obter 

resultados e obter uma “pseudoparticipação” (FLEURY, 1985, apud MENDONÇA, 

1987). 

Um aspecto importante a ser destacado é o enfraquecimento e a diminuição do 

poder de barganha dos sindicatos, órgãos que possuem também a função de 
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estimular a participação política dos trabalhadores e apoiar os movimentos de 

organização existentes nos locais de trabalho. 

 Betting (1985, apud MENDONÇA, 1987, p. 101) atribui essa diminuição de poder 

dos sindicatos à severa tutela do Estado:  

Experimenta-se um esvaziamento do papel institucional do 
sindicalismo, que deixa de ser o porta-voz dos trabalhadores nos 
grandes debates nacionais, fazendo com que o patronato determine 
a agenda de discussão sobre o salário, o emprego e a economia 
como um todo. Este esvaziamento é decorrente das dificuldades de 
mobilização na base- veja a diminuição das greves- e de mobilização 
geral (AUGUSTO, 2001, p. 167).  

Para esse autor os motivos para os sindicatos representarem hoje um menor 

número de trabalhadores devem-se não somente à queda na taxa de sindicalização, 

mas também por haver, relativamente, menos trabalhadores empregados. 

A participação é fundamental na construção de um sistema democrático, caso 

contrário, as decisões serão tomadas pela minoria, e nem sempre essas decisões 

garantirão o interesse e as necessidades da maioria. 
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2   DESENHO DO ESTUDO 

Tomamos como objeto de estudo as Comissões de Saúde do Trabalhador, a partir 

da avaliação de como vem sendo produzido o trabalho nessas comissões. 

 

2.1 OBJETIVOS 

O estudo tem como objetivos: 

a) avaliar a experiência de implantação das COSATs, destacando os aspectos que 

têm dificultado ou facilitado a sua atuação;  

b) avaliar se as Comissões de Saúde têm conseguido realizar um diagnóstico dos 

ambientes de trabalho e implementar ações que visem à produção de saúde; 

 c) traçar diretrizes que norteiem o curso de formação dos membros da COSAT.  

2.2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, do tipo descritivo exploratório, tendo 

como abordagem metodológica privilegiada o estudo de caso.  

O estudo de um caso é o estudo de um caso, seja ele simples ou 
específico [...], o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus 
contornos claramente bem definidos no desenrolar do estudo. O caso 
pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem 
um interesse singular (LUDKE ; ANDRÉ , 1986, p. 17). 
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  Para esses autores (p. 18), os estudos de casos possuem algumas 

características fundamentais como: visa à descoberta; enfatiza a interpretação em 

contexto; retrata a realidade de forma completa e profunda; e utiliza uma variedade 

de fontes de informação. 

 Buscando revelar a realidade, utilizamos a triangulação de fontes que, segundo 

Denzing (1978, apud SPINK, 1994, p. 128), “[...] deve ser utilizada em pesquisa 

científica, como estratégia de validação,  fortalecendo assim a confiança nas 

interpretações”.  

  O estudo foi desenvolvido em três etapas: na primeira, utilizamos a análise 

documental. A análise documental “[...] pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 38).  

Na primeira etapa utilizamos, como fonte, a análise documental de informações 

colhidas durante os cursos de formação para membros das COSATs. Essas 

informações têm sido produzidas no início de cada curso, quando é solicitado aos 

participantes que relatem, por escrito, as expectativas em relação ao curso de 

formação.  

Empregamos a análise de conteúdo no tratamento desses dados, sendo esta  

definida por Bardin (1979, p. 42) como: 

um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
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das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 
a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção de mensagens. 

 

 Dentre as técnicas de análise de conteúdo, utilizamos a análise temática, que 

permite uma análise qualitativa dos núcleos de sentido presentes numa 

comunicação (MINAYO, 1998). 

Na segunda etapa, realizamos oito entrevistas semi-estruturadas, que tiveram como 

público-alvo os membros das COSATs das unidades estaduais de saúde. Para 

Minayo (1998, p.109), a entrevista é um instrumento privilegiado de coleta de 

informações em que “[...] a fala pode ser reveladora de aspectos estruturais, de 

sistema de valores, normas e símbolos [...] e transmitir através de um porta-voz, as 

representações de um grupo determinado [...]”. 

Na terceira e última etapa, realizamos uma oficina, com o mesmo público-alvo da 

segunda etapa, que contou com a participação de doze pessoas. Os dados obtidos 

na primeira e segunda etapas serviram de guia para a elaboração da oficina, na qual 

utilizamos o psicodrama. 

 O psicodrama é definido por Pinto (2000, p. 57) como: 

[...] o procedimento dramático, conduzido sob uma ordem técnica 
específica, que serve à compreensão das relações de vincularidade 
existente entre os homens. Visto sob um outro ângulo, quer 
investigar e tratar as dificuldades dos sujeitos-protagonistas em 
relação a determinados papéis – papéis estes sempre 
desempenhados na relação com o outro – que, por motivos diversos, 
não são experimentados de forma espontânea. 
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Utilizamos na segunda e terceira etapas, a análise do discurso para discutir os 

dados obtidos nessas etapas. Para Orlandi (2002, p. 17), “[...] o discurso é o lugar 

em que se pode observar nessa relação entre a língua e ideologia, compreendendo-

se como a língua produz sentidos por/para os sujeitos” (p.17), e ele difere da “fala” e 

possui uma regularidade, portanto, a análise de discurso visa “[...] à compreensão 

de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de 

significância para e por sujeitos” (p. 26).  

Os participantes da segunda e terceira foram indicados por suas respectivas 

comissões. Foram sujeitos da pesquisa os membros das COSATs que concordaram 

em participar voluntariamente da pesquisa e  assinar um termo de consentimento 

(APÊNDICES B e C), que está em consonância com o estabelecido na Resolução  

CNS nº 196/96,  do Ministério da Saúde.   

2.3 DETALHANDO A POPULAÇÃO DO ESTUDO E PROCESSO DE 

LEVANTAMENTO DE DADOS 

As Comissões de Saúde do Trabalhador, pesquisadas neste estudo, estão 

localizadas em diversos municípios do Estado do Espírito Santo. Estão assim 

distribuídas: 

a) Vitória: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), Hospital São Lucas 

(HSL);  

b) Serra: Hospital Dr: Dório Silva (HDDS); 
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c) Vila Velha: Hospital Antônio Bezerra de Farias (HABF), Centro de Reabilitação 

da Praia da Costa (CREFES), Hospital Infantil Alzir Bernadino Alves (HIABA); 

d) Cariacica: Hospital Adauto Botelho (HAB), Hospital Pedro Fontes; 

e) São Matheus: Superintendência Regional de São Matheus, Hospital Dr: Anízio 

Silvares(HAS);  

f) Colatina: Hospital Sílvio Ávidos (HSA); 

g) Cachoeiro do Itapemirim: Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides 

Alexandre Campos (CAPAAC); 

h) São José do Calçado: Hospital São José do Calçado (HSJ); 

i) Barra de São Francisco: Hospital Drª Rita de Cássia; 

j) Jerônimo Monteiro: Unidade de Saúde de Jerônimo Monteiro.  

2.3.1 Primeiro momento: análise das expectativas 

Os membros eleitos para as Comissões de Saúde do Trabalhador, seja para o 

primeiro mandato, seja para reeleição, participam anualmente do curso de Formação 

Para Membros da COSAT. Os representantes de unidades localizadas no interior do 

Estado se deslocam para o município de Vitória, para realizarem esse curso, que 

tem duração de quarenta horas semanais. Todos os cursos acontecem com a 
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participação de pelo menos três unidades diferentes, de municípios diversos, para 

possibilitar a troca de experiência. 

O curso de Formação Para Membros das COSATs tem se constituído em um 

importante espaço de discussão, onde os participantes ingressam com inúmeras 

expectativas e questionamentos em relação ao curso e em relação ao cotidiano 

nessas comissões.  

A partir de 2001, a coordenação do curso, introduziu uma pergunta norteadora para 

todos os participantes, com o objetivo de compreender as suas expectativas quanto 

ao curso de formação: qual é a sua expectativa em relação ao curso de formação 

para membro da Comissão de Saúde do Trabalhador?  

As respostas a esse questionamento são os documentos produzidos pelos 

componentes e que foram analisados na primeira etapa de levantamento de dados. 

Esses documentos, identificados como “expectativas”, foram assim denominados, 

por expressarem as expectativas dos componentes que ingressavam na Comissão 

de Saúde do Trabalhador, em relação ao curso de formação e em relação à atuação 

na COSAT.  

Essas expectativas, registradas por escrito pelos próprios membros, se apresentam 

como importante fonte documental para compreendermos não só os aspectos 

referentes à necessidade de conhecimento, mas também as relações estabelecidas 

por esses membros no cotidiano dessas comissões.  
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A utilização, neste estudo, das 81 expectativas, recolhidas no período de 2001 a 

2003, só foi possível por terem sido obtidas de forma sistematizada.      

2.3.2 Segundo momento: entrevistas 

  Na segunda parte do estudo realizamos oito entrevistas com a utilização de um 

roteiro semi-estruturado (APÊNDICE D), sendo este finalizado após ser previamente 

testado por três voluntários.  

Das quinze entrevistas previstas, foram realizadas oito (53,3%), pois utilizamos o 

critério de exaustão como definidor para limitação do sujeito. A maioria das 

entrevistas foi realizada durante o curso de formação, o que facilitou as entrevistas 

com os membros das COSATs localizadas no interior do Estado. 

Após explicação dos objetivos do estudo, solicitamos que cada comissão indicasse 

um representante para conceder a entrevista. Em relação às comissões 

entrevistadas, temos a seguinte distribuição: interior do Estado (Hospital São José 

do Calçado, Superintendência Regional de São Matheus, Hospital Drª Rita de 

Cássia e Hospital Sílvio Avidos) e Região Metropolitana (Hospital Dr: Dório e Silva, 

Hospital Adauto Botelho, HIABA e CREFES Vila Velha).  
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2.3.3 Terceiro momento: a oficina 

A CONCEPÇÃO DA OFICINA 

 A oficina aconteceu no dia 15-2-2004, no período das 9h às 17h, sendo o horário da 

manhã previsto para recepcionar os representantes, esclarecer sobre a pesquisa, 

recolher a assinatura do Termo de Consentimento e integrar o grupo. Os objetivos 

da oficina foram estabelecidos a partir de alguns dados obtidos nas etapas 

anteriores deste estudo, possibilitando o aprofundamento ou esclarecimento de 

alguns pontos elencados pelos coordenadores da oficina. 

 Nessa etapa do estudo, elaboração e coordenação da oficina, contamos com a 

colaboração  de uma psicóloga do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, 

também inserida na coordenação do Curso de Formação Para  Membros da 

COSAT. A formação desse profissional, em psicodrama, foi indispensável na 

construção dessa oficina, visto que optamos por utilizar jogos dramáticos na 

perspectiva de realizar uma análise mais profunda e detalhada das COSATs e 

implicar os participantes na avaliação das comissões.  

O CONVITE 

Para a realização da oficina, foram convidadas as quinze Comissões de Saúde 

instaladas no Estado. Foram enviados fax para as respectivas comissões, 

solicitando o encaminhamento de um representante de cada comissão. 

Posteriormente, todas as comissões foram contactadas por telefone para confirmar o 
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recebimento do documento e informar se a comissão enviaria um representante 

para participar do encontro. 

As principais dificuldades encontradas nessa etapa foram: 

a) os recursos humanos das unidades que desconheciam ou não conseguiam 

contactar  o presidente da COSAT ou os demais membros, o que dificultou o 

acesso a esses membros;  

b) o documento convidando para o evento, apesar de ter sido enviado com vinte 

dias de antecedência, chegou com atraso nas mãos dos interessados e, em 

algumas unidades, os membros só ficaram sabendo da realização da oficina 

quando contactados por telefone, pela pesquisadora,  cinco ou três dias  antes; 

c) duas unidades (HINSG e Hospital Pedro Fontes) estavam totalmente desativas e 

três (HABF, HJM, CAPAAC) funcionavam ainda com membros que tinham 

mandato vencido há mais de dois ou três anos. No caso das comissões 

desativadas, solicitamos um membro que tivesse participado da última comissão, 

visto que nosso objetivo era avaliar a atuação das COSATs  nos últimos cinco 

anos e, portanto, a contribuição desses membros seria muito esclarecedora; 

d) três unidades (HINSG, H.D.R.C, H.S.A), por meio de seus recursos humanos ou 

de membros da COSAT,  solicitaram a presença de  um técnico de segurança para 

participar da oficina, por acharem que eles saberiam falar melhor sobre a atuação da 

COSAT. A negação a tal pedido, mesmo com um maior esclarecimento sobre o  

trabalho, em alguns casos, continuou gerando incompreensão por parte dos 
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solicitantes, o que aponta a confusão de papéis entre COSAT e os técnicos de 

segurança, como se este último fosse um represente da comissão ou ela estivesse 

sobre sua  a tutela. 

A REPRESENTAÇÃO 

Das quinze comissões convidadas, doze foram representadas, porém contamos com 

quatorze membros da COSAT (uma comissão do interior enviou três 

representantes). Quanto à representação por localidade, 50% das comissões 

presentes estão localizadas na grande Vitória e 50% no interior do Estado. 

Compareceram à oficina: HINSG, HSL, CREFES-Vila Velha, HIABA, HSA, HABF, 

HJM, HSJC, HAB, HDRC, CAPAAC, HRAS. 

 O perfil da maioria dos representantes presentes na oficina é de membros que já 

fizeram parte de mais de um mandato de COSAT.  

 Três comissões não compareceram (HDDS, Superintendência de São Mateus e 

Hospital Pedro Fontes), tendo este último comunicado que não estaria enviando um 

representante devido ao fato de a comissão estar desativada. As outras duas 

comissões não justificaram a ausência. 

A partir desses esclarecimentos, fundamentais para o entendimento do processo de 

realização do estudo, passaremos à análise dos dados obtidos. 
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 3 O COTIDIANO DAS COMISSÕES DE SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

Propomo-nos, neste estudo, a realizar uma avaliação das Comissões de Saúde, em 

que o produto possa contribuir para a mudança de rumos, conforme problematização 

pelos sujeitos das pesquisas. Akerman et al. (2002) estimulam o desenvolvimento de 

culturas avaliativas locais que propiciem o exercício crítico, para detectar 

especificidades que irão potencializar essas mudanças de rumo.  

Consultando instrumento elaborado por Novaes (2000, p. 6), construído a partir de 

olhares de diversos autores, identificamos que nossa avaliação se enquadra na 

tipologia avaliação para a decisão, cujo objetivo principal é “[...] produzir respostas 

para perguntas colocadas por aqueles que vivenciam o objeto avaliado” e, assim, 

participar efetivamente de processos de tomada de decisão. 

Os resultados desta avaliação buscam obter informações mais sistematizadas, mais 

complexas do que as informações iniciais do objeto em estudo, que nos permitirão 

transformá-los em recomendações que possam contribuir para soluções de 

problemas, sejam os que demandaram o estudo, sejam os que foram surgindo ao 

longo da pesquisa (NOVAES, 2000).  

Nessa lógica, Akerman et al. (2002) reforçam o entendimento de que avaliar é 

aprender, agir e aprimorar processos, portanto, avaliar não é o fim e sim o começo 

para uma nova etapa. 
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Ao iniciarmos nosso estudo, tínhamos a clareza de que, dentre as opções a 

escolher, consideramos que a melhor forma de avaliarmos as Comissões de Saúde, 

seria “dar voz” aos trabalhadores que compõem essas comissões acerca do 

cotidiano, das expectativas e dificuldades das comissões. 

Essa opção nos levou a buscar documentos produzidos por esses membros e 

selecionar os instrumentos e técnicas que possibilitariam analisar este cotidiano a 

partir dos discursos de seus protagonistas. 

 A análise das expectativas, a entrevista e a realização de uma oficina foram os 

instrumentos utilizados para entender as práticas de trabalhadores inseridos em uma 

COSAT, o que nos permitiu, a partir dessas experiências, avaliar a atuação dessas 

comissões. 

  3.1 REVELANDO EXPECTATIVAS 

Ao nos debruçarmos sobre a produção das expectativas de 81 participantes das 

Comissões de Saúde do Trabalhador, no período de 2001 a 2003, redigidas antes 

de iniciarem o curso de formação, percebemos a riqueza e a diversidade de 

informações contidas nesses documentos, pois, ao se expressarem, os participantes 

revelam aspectos de suas experiências cotidianas, suas dúvidas, seus interesses, 

significados e representações dentro de uma Comissão de Saúde do Trabalhador. É 

importante ressaltar, como muito significativo, o fato de alguns participantes 

apresentarem suas expectativas em forma de perguntas.  
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Para analisarmos minuciosamente esses conteúdos, eles foram agrupados por 

eixos temáticos, o que permitiu nos aproximarmos dos significados que esses 

participantes atribuem à COSAT: 

COSAT: espaço de conhecimento e solidariedade 

A maioria dos membros, ao ingressar na COSAT, desconhece os mecanismos de 

funcionamento dessa comissão. O maior interesse de seus membros é saber como 

funciona, como irão atuar e, principalmente, qual a legislação que regulamenta a 

COSAT e dispõe sobre seus direitos e deveres. Assim se manifestaram alguns 

entrvistados: 

Conhecer todo o mecanismo da COSAT para poder trabalhar em 
parceria, para melhor desenvolvimento ao que me proponho na 
minha função, que é a promoção para o bem-estar, saúde e 
segurança do trabalhador15

O que é ser um membro da COSAT? Quais são os seus direitos e 
quais são os seus deveres? Quais as leis que rege a COSAT? 

                                   Eu vim para este encontro para eu poder saber o que é COSAT.  

Espero conhecer bem o significado COSAT. Qual o seu papel, dever, 
obrigações. Espero ter bom conhecimento para poder colocar em 
prática; 

Entender os regulamentos e finalidades da COSAT, como se 
posicionar dentro da equipe, como ajudar colegas e funcionários, que 
problemas realmente são de resolução da COSAT. Gostaria de saber 
se a COSAT tem suporte legal. 

 
15 As falas dos sujeitos da pesquisa serão apresentadas em itálico e recuadas, para diferenciar das falas de outros 
autores e da pesquisadora. 
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No entendimento da maioria dos participantes, o fato de conhecer o que é a 

COSAT e seus aspectos legais possibilitará uma boa atuação. A ênfase dada 

inicialmente ao conhecimento da legislação demonstra a preocupação em se 

respaldar e garantir a sua atuação, porém algumas falas questionam a autonomia 

dessa comissão, mesmo estando amparada por uma lei.  

[...] conhecer o órgão COSAT e até que ponto  ele está inserido na lei 
e quais os seus poderes; conhecer a legislação que ampara o 
trabalhador no momento da doença. Saber como que na condição de 
um membro da COSAT eu posso colaborar para a melhoria da 
qualidade da saúde dos trabalhadores em minha unidade de trabalho 
e principalmente como prevenir riscos para a saúde dos mesmos. 
Qual a autonomia da COSAT e até que ponto tem autonomia para 
atuar? 

As análises dessas expectativas revelam a necessidade de preparar melhor o 

candidato que deseja integrar a COSAT, contudo nos remete a um questionamento: 

o que leva um trabalhador a se candidatar para essa comissão, mesmo 

(des)conhecendo o que, em essência, significa ser um representante dos 

trabalhadores em uma comissão? 

 Algumas falas destacadas abaixo esclarecem, em parte, esse questionamento:  

Eu sempre vi uma movimentação quanto ao trabalho da COSAT, 
mas nunca quis  me aproximar, desde a sua criação. No curso 
passado, após a realização da Semana da Saúde (SESAT), eu 
percebi que poderia ajudar de alguma forma. Daí surgiu as 
inscrições para essa nova eleição e alguns colegas  me pediam para 
entrar  e hoje estou aqui. Quero conhecer o que é, para o que serve 
e o que podemos fazer de concreto.Todo conhecimento adquirido, 
espero poder divulgar e trabalhá-l o bem, a fim de que os objetivos 
traçados sejam alcançados (grifo do autor).  

Quando me candidatei, foi com o objetivo de conhecer e saber o que  
a COSAT faz. Também fazendo algo por mim no ambiente de 
trabalho e com os companheiros procurar melhorias. Poder ajudar 
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alguém, dar algo de mim. Procurar entender das leis que podem 
ajudar. Ter respostas certas e corretas, para quando perguntarem o 
que a COSAT faz. Quando fui eleito, os colegas de trabalho 
perguntaram: ‘o que você vai fazer pela gente?’. E aqui estou eu, 
diante de vocês, procurando arrancar tudo de bom neste curso, para 
poder ser aquilo que meus colegas esperam de mim.  

Adquirir mais conhecimentos em relação á COSAT, aprender as leis, 
saber quais os direitos e deveres da COSAT na unidade de trabalho; 
saber a melhor forma da COSAT conquistar a direção da unidade; 
pretendo aprender melhor sobre a COSAT, para passar aos demais 
colegas de trabalho, o que é o verdadeiro papel da COSAT na 
unidade, pois a maioria acha que COSAT é uma comissão que não 
faz nada na unidade. 

Eu vim, porque quero saber o que é COSAT e quero me aprofundar 
bem. Quero fazer alguma coisa pelo São Lucas, que gosto muito. 
Quero fazer muito mais que faço. Se possível, aprender tudo (quase 
tudo), como ajudar meus colegas.     

 Apesar de a maioria dos integrantes revelar não ter clareza sobre o que é a COSAT, 

ao mesmo tempo reconhecem que ela possibilita, de alguma forma, a ajuda aos 

colegas de trabalho e às suas unidades de saúde e a possibilidade de mudança das 

condições de trabalho a partir do momento em que ampliam os seus conhecimentos. 

Ressaltamos, nas falas anteriores, a cobrança que alguns membros sofrem por parte 

dos colegas e de si mesmos, ao ingressarem em uma comissão que não tem 

definido o seu papel em frente a seus trabalhadores ou, ainda, possuem uma 

imagem negativa diante deles. Alguns tomam para si a responsabilidade e o desafio 

de mudar essas questões: 

Eu vim para ser sincera, aprender tudo sobre isso, pois trabalho há 
nove anos nesta unidade (HSL) e não sei nada, só sei votar, não fico 
sabendo mais nada em relação a COSAT, e a dúvida sempre 
surgindo, então me candidatei para trabalhar naquilo que acho que 
posso ser útil, então, primeiro, tenho que estar inteirada no que devo 
ou não devo fazer. 
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 Uma fala em particular, alem de reforçar a falta de clareza do papel a ser 

desempenhado por esse tipo de comissão, trouxe um questionamento que é anterior 

a este debate. Questiona por que surgiu a COSAT: 

Saber melhor sobre a COSAT: porque surgiu a COSAT? Qual a meta 
de trabalho da COSAT e SMTSS (Serviço de Medicina do Trabalho e 
Serviço Social)? Conhecer novas pessoas, para mim adquirir novos 
conhecimentos sobre a saúde. 

O fato de essa comissão não ter surgido a partir da reivindicação dos próprios 

trabalhadores e ser instituída por “força da lei”, nas unidades de saúde da Secretaria 

Estadual de Saúde, contribuiu para que questionamentos sobre a sua importância e 

o desconhecimento de seu funcionamento estivessem presentes na maioria dos 

relatos. 

COSAT: espaço de conflito e poder 

A falta de clareza do papel a ser desenvolvido pela COSAT é exacerbada quando os 

membros se deparam com outros órgãos que possuem atuações semelhantes, 

porém características e objetivos diferentes, como o Serviço de Segurança e 

Medicina do Trabalho, representados principalmente pela figura do médico do 

trabalho e do técnico de segurança do trabalho.  

Nós, funcionários com algum problema, devemos nos dirigir 
diretamente à COSAT ou ao técnico de segurança, para providências 
devidas? Se o funcionário não se prevenir contra acidentes de 
trabalho, não usando materiais específicos contra acidentes 
prejudicando a seus colegas, qual a punição para este funcionário? 

Qual a função dos membros da COSAT? A direção tem alguma 
relação com os membros das COSATs? Quais os deveres e direitos 
dos membros da COSATs? Qual a função do técnico do trabalho 
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junto com os membros das COSATs? A direção tem 
conhecimento das leis da COSAT? 

Espero obter maior clareza dos direitos e deveres da COSAT. Como 
ajudar a nós, servidores, até mesmo quando não temos o apoio da 
saúde do trabalhador [refere-se ao Serviços de Segurança e 
Medicina do trabalho da unidade] com relação à saúde física, mental 
e espiritual, que muitas vezes são tachados como funcionários 
problemas. Existem acidentes de trabalho que não seja importante 
registrar? E, pior, não ter dado a devida atenção pela saúde do 
trabalhador? Como o funcionário deve se comportar mediante estes 
fatos? 

As atividades desenvolvidas pelos Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho 

das unidades de saúde são questionadas pelos membros da COSAT, pois eles 

temem que a confusão de papéis e briga por espaço possam interferir na prática 

dessa Comissão. Questionam se esses serviços estariam atuando em prol do 

trabalhador e, ainda, quais as formas de enfrentamento a esses órgãos. 

 A preocupação com a relação a ser estabelecida com a direção está presente em 

alguns relatos de entrevistados que temem a interferência da direção nas decisões 

da Comissão.   

Se a direção for contra alguma decisão tomada pela COSAT, qual 
deve ser a nossa reação? 

Quando se precisa fazer uma menor mudança, a direção diz não ter 
verbas. A situação do trabalhador é sempre urgente e o Estado é 
sempre moroso. O que fazer nesta situação?  

Questionam se a direção tem conhecimento das leis da COSAT e sugerem ser essa 

uma alternativa para diminuir os conflitos. Algumas experiências de membros que se 

recandidataram  revelam que essa relação com a direção pode ser modificada: 
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Espero aprender muito o funcionamento da COSAT para pôr em 
prática o máximo que for possível na minha unidade. Uma vez que já 
participei na primeira gestão e foi muito difícil pôr em prática o que 
aprendemos, pois, nesta época tivemos uma direção que não nos 
dava crédito e dificultava até as nossas reuniões. Hoje a COSAT é 
mais conhecida e as direções mais maleáveis nos legando mais 
liberdade para agir.    

Que fique bem claro, mesmo com a legislação, os deveres e também 
os direitos dos membros da COSAT. Levar melhores conhecimentos 
sobre como trabalhar, em um hospital no interior onde a direção acha 
que os membros da COSAT não significa e não pode fazer nada, 
mesmo ele tendo a legislação em mãos. 

Observa-se que alguns conflitos e demonstração de poder, principalmente por parte 

da direção, são esperados ou foram vivenciados por alguns membros. Existe  uma 

grande expectativa de  que o  curso de formação resolva algumas dessas situações. 

Eu espero que este curso me atualize e me dê idéias de como 
continuar os trabalhos iniciados por outra equipe, que, mesmo sendo 
membro da COSAT na gestão passada, não atuei como deveria, por 
falta de oportunidade, por falta de apoio e por não ter nosso trabalho 
levado a sério pelas colegas e pela direção de unidade. 

COSAT: espaço de escuta e possibilidades de mudanças 

A COSAT aparece como um espaço de escuta onde uma diversidade de assuntos, 

de resolutividade da COSAT ou não, é levada pelos trabalhadores da unidade.               

Acreditamos que, pela ausência ou escassez de outros espaços de discussão e/ou 

de escuta, ou, ainda, pela falta de resolução por parte de outros órgãos, a COSAT 

se apresente como um espaço para resolver qualquer problema no (do) trabalho.  

Uma das expectativas evidencia a urgência dos problemas vivenciados pelos 

trabalhadores, ao mesmo tempo em que mostra a impotência em frente a esses 

problemas:  
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A minha maior dúvida é como atuar para defender os direitos dos 
nossos colegas de serviço. Pois trabalho em uma lavanderia 
sucateada, onde um vaso sanitário quebrou no mês de novembro e o 
atual gerente que até semanas atrás era membro da COSAT não fez 
nada. Onde centrífugas sem freios e desajustadas fazem barulhos 
enlouquecedores. O hospital não tem elevadores sobrecarregando 
os funcionários. Eu, vendo tudo isto, resolvi me candidatar, mas me 
sinto impotente perante esta situação. Por onde começar? 

Entendemos que há necessidade de diferenciar as ações a serem desenvolvidas e 

cobradas do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, para diminuir a 

sobrecarga de exigências para a COSAT e tornar mais claro o seu papel. Ao 

analisarmos as ações pensadas pelos membros da COSAT, a necessidade dessa 

diferenciação torna-se mais evidente, pois as práticas são pensadas sob a ótica da 

saúde ocupacional e não da saúde do trabalhador: 

Gostaria de saber se, nos exames periódicos, terá preventivo, 
mamografia e ginecologista. 

Melhoria em relação às doenças adquiridas nos setores (locais de 
trabalho). Passar a aprender experiências para os nossos colegas 
que não puderam participar deste curso. 

É aprender mais, tirar alguma dúvida se surgir. Atuar melhor no meu 
local de trabalho. Conscientizar os meus colegas no local de 
trabalho. Compreender melhor os EPI e EPC [Equipamento de 
Proteção Coletiva], Saber também como e quando usá-los. 

Minha expectativa está voltada para informações ligadas à 
integridade da vida do trabalhador em relação aos riscos existentes 
com maior freqüência nos hospitais. Temas como: doenças 
ocupacionais nos hospitais, tipos de acidentes mais freqüentes. 

Muitas preocupações dos membros não estão voltadas para o trabalho na unidade 

como um todo e sim para problemas vivenciados por eles, ou que se referem à 

problemas de uma área ou setor específico, sendo esses os elementos motivadores 

para que ingressem na COSAT: 
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A minha expectativa nesse curso é aprender para  poder passar  
a outras pessoas de minha área que é auxiliar de serviços gerais na 
higienização, que está bastante escasso em nível de pessoal. Há 
muito trabalho a ser feito, mas falta pessoal, pois, em outras áreas, 
se contrata pessoal e já nos foi passado pela própria diretora do 
hospital que o serviço tem que ser feito como der. Só que nós, 
funcionários, estamos adoecendo sem termos socorro de ninguém. O 
que quero saber se não existe possibilidade de se contratar pessoal 
sem que privatize esta área precária. Os funcionários existiam só que 
foram transferidos, outros afastados por doença e os que sobraram 
seguram a barra. E eu pergunto: até quando? 

Quero informações no que eu posso fazer enquanto membro da 
COSAT pela minha gente da cozinha, que é isso que o povo vai me 
cobrar. Se eu posso lutar por um repouso para o meu setor, que até 
colega minha grávida da noite já teve que dormir no chão e nada é 
feito. E também por um banheiro somente para a nutrição, nem que 
nós temos que lavá-lo, porque o risco de contaminação do banheiro 
é muito grande. E o lactário é um setor que deveria ser a menina dos 
olhos da nutrição e não temos roupas adequadas para usar e com 
um banheiro sujo, usado por todos, é impossível. Um trabalho mais 
amplo entre o funcionário e a COSAT como pode ser? 

O fato de os membros direcionarem suas expectativas de atuação para setores 

específicos pode ser um dos itens dificultadores na implementação de ações 

conjuntas por esses membros. Segundo Guareschi e Grisci (1993), as estratégias de 

segmentação e particularização podem anular as defesas coletivas. 

  A análise do conteúdo das expectativas reveladas pelos membros das COSATs 

nos permitiu conhecer alguns aspectos relevantes que intrigam, angustiam  e 

impulsionam esses membros ao iniciarem  ou reiniciarem um mandato de uma 

Comissão de Saúde. Esses dados iniciais foram fundamentais na construção de um 

instrumento de pesquisa que permitiu visualizar, com mais clareza, a prática 

cotidiana desses membros dentro das unidades, como será descrito a seguir. 
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3.2 REVELANDO O COTIDIANO DA COSAT 

Para melhor compreensão da atuação da COSAT, realizamos, oito entrevistas semi-

estruturadas, sendo um representante de cada comissão, o que nos possibilitou ir 

descobrindo acerca dos fatores facilitadores e dificultadores na atuação dessas 

comissões. O roteiro da entrevista privilegiou aspectos importantes como: motivo 

que levou esses membros a se candidatarem, a compreensão do seu papel como 

membro da comissão, as relações de poder dentro das unidades, a existência de 

planejamento e a elaboração do mapa de risco.  

 Ser membro da COSAT 

A busca por conhecimento, principalmente sobre o que é a COSAT, a vontade de 

fazer algo em prol dos trabalhadores e mudar a situação de suas unidades são as 

razões mais freqüentes, quando perguntamos os motivos que levaram os membros 

a se candidatarem. Quanto aos motivos que os levaram a se recandidatarem,  

relataram a vontade de continuar o trabalho, ou de ser  essa  a única opção, visto 

que  outras pessoas não querem participar, gerando o  receio de que a COSAT 

acabe. 

 Porque cada dia que passa a gente vê que é mais difícil implantar   a 
COSAT e desafio me atrai. Eu gosto de novo desafio na minha vida e 
eu sinto assim, que tem dificuldade e a gente não pode deixar 
acabar. Ninguém na nossa unidade quer participar, tanto é que a 
nossa COSAT tá com três membros só. Eu acho que, de repente, por 
não deixar, não querer que acabe, querer que continue, eu me 
candidatei pela segunda vez. 
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 A inserção na comissão “devido à imunidade” (estabilidade) também é relatada 

pelos membros da comissão, ao se referirem aos colegas que não participam das 

atividades da COSAT. A Lei n.º 5.617/98, que dispõe sobre a COSAT, prevê a 

estabilidade no emprego e na unidade, o que impede a demissão sem justa causa e 

a transferência do servidor para outra unidade, sem o seu consentimento, durante o 

seu mandato  e até um ano após o término do mandato.  

 Ao relatarem sobre o entendimento do que seja o seu papel, como membro da 

COSAT, destacam a função de: a) orientação; b) denúncia; c) solicitação de EPI; d) 

prevenção: 

Eu fico mais assim, em termo de orientação. Sempre buscando 
orientando os servidores, quanto aos riscos de acidentes, também 
nas enfermidades, sou sempre procurada, né? Para ajudá-los. Então   
minha função lá dentro é esta, como  membro da COSAT. 

Olha, eu trabalho mais assim, em orientação dos servidores, das 
colegas, promovendo assim a orientação para evitar acidentes, a 
vigilância constante com respeito de manuseio de pérfurocortante, de 
agulha, a orientação do servidor.  

Verificar algumas coisas que a gente, que eu, acho que está errado 
no setor de trabalho e tentar melhorar aquilo através de relato, 
denúncia, entendeu? 

Tentar representar os colegas naquilo que é necessário, questão de 
material de trabalho não só EPI, mas também material que é utilizado 
no serviço, que nem sempre é apropriado para uso e outras coisas 
também. 

A minha unidade confunde muito COSAT com sindicato. Acho que a 
primeira coisa que a gente tem que fazer é estar informando para 
nossos funcionários, o que é uma COSAT, que nós não temos nada 
a ver com sindicato. E estar tentando, da melhor forma possível , 
estar passando  para eles a importância da prevenção, que a gente 
está tentando ajudar os nossos colegas, principalmente aqueles  que 
já  estão doente, que caminho tomar, como devem fazer, estar  
instruindo eles a estar se cuidando, né? 
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 Identificam, ainda, a necessidade de informação aos trabalhadores sobre o que é 

a COSAT, para esclarecer sobre o seu papel e também desfazer a idéia de que a 

COSAT é um “braço sindical” ou que é uma comissão que veio para vigiar. 

O povo fala: ’Olha o povo da COSAT que só sabe implicar, só vem 
atrapalhar o serviço da gente’. Tem muita gente que fala isso 

As falas produzidas em relação ao papel dos membros da COSAT deixam explícita a 

ausência dos demais trabalhadores da unidade como sujeitos do processo de 

mudança das condições de trabalho, ou seja, o trabalhador não participa de forma 

ativa. Evidencia-se, ainda, a ausência de mudança de paradigma, pois o foco é na 

orientação de pessoas adoecidas e na aquisição de equipamento de proteção 

individual como primeira opção para os problemas apresentados.  

 As práticas adotadas pelos integrantes dessas comissões reforçam a idéia de que o 

“lugar do saber” é um local privilegiado para alguns, pois repetem a prática adotada 

pelos serviços de segurança e Medicina do Trabalho, a medida que não privilegiam 

o saber e  o envolvimento dos trabalhadores da unidade. 

O planejamento das ações 

As entrevistas revelam que as ações não são, em sua maioria, minimamente 

planejadas e/ou priorizadas, sendo estabelecidas de acordo com a necessidade do 

momento: 

 Não, não houve um planejamento primeiro. Planejamento primeiro  
era o que aparecia de mais urgente, esse era prioridade. 
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Normalmente, estas ações surgem assim em cada reunião, vai 
surgindo idéias do que a gente pode fazer, do que a gente  pode 
estar  melhorando. 

As coisas foram acontecendo, as pessoas chegavam e iam falando 
com a gente e fomos trabalhando em cima do que eles reclamavam 
com a gente. 

 

Considerando que a elaboração do mapa de risco modelo operário Italiano é uma 

forma de construção coletiva, que possibilita, pelo consenso, a identificação das 

cargas de trabalho por grupo homogêneo, em que a participação de todos os 

trabalhadores é indispensável e que possibilita o início de um planejamento ou 

direcionamento das ações, de forma pactuada com os demais trabalhadores, 

procuramos identificar se  esse instrumento estava sendo utilizado e se havia ações 

implementadas  a partir de sua  elaboração. 

 Os entrevistados, em sua maioria, relataram não terem elaborado o mapa de risco: 

 Não. Tivemos dificuldade porque nós não entendemos realmente e 
não conseguimos elaborar o mapa de risco. 

O mapa de risco infelizmente não foi assim concretizado. Por 
questões administrativas e internas do hospital, a gente não chegou 
a concluir. 

Fizemos o mapa de risco, mas em rascunho. 

 Quando perguntados sobre os motivos que impedem essa construção, relatam a 

falta de entendimento, a reforma e mudança na estrutura física, falta de material e 

falta de tempo dos integrantes da COSAT. 

Porque as colegas que foram eleitas sempre diziam que estavam 
ocupadas, que não tinham tempo, que tinham outras coisas para 
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resolver, para fazer e então não davam para ver o que era 
necessário fazer realmente.  

As comissões que realizaram os mapas de risco contaram com a ajuda de técnicos 

de segurança ou esses mapas foram realizados pelos próprios membros da COSAT 

sem a participação dos demais trabalhadores. Um dos entrevistados mostrou-se 

desanimado, devido ao fato de os trabalhadores das unidades não darem 

importância ao mapa de risco depois de elaborado, porém, quando perguntamos se 

os trabalhadores foram ouvidos na elaboração do mapa, a resposta foi negativa.  

A validação consensual, a não-delegação e a experiência operária são algumas das 

premissas para a elaboração do mapa de risco (LAURELL; NORIEGA, 1989; 

MATHOS; FREITAS, 1994). Portanto, a elaboração desses mapas, sem a 

participação dos trabalhadores, além de não retratar a realidade, gera neles um 

sentimento de indiferença, ao verem esses mapas fixados em seus locais de 

trabalho. 

 Quando perguntamos aos membros se a elaboração do mapa auxilia no 

planejamento das ações, as respostas foram: 

Foi feito um planejamento, só que não foi seguido o planejamento. 

 Não, não foi feita [ação]. 

Claro, ajudou e muito. Porque aí a gente foi detectando os riscos e 
depois destes riscos detectados, a gente foi tentando sanar aqueles 
riscos, né? 

Ajudou muito que diminuiu muito o acidente de trabalho lá dentro do 
setor. 
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 [...] Dá uma visão de você ver onde estão os riscos, ter um pouco 
mais de cuidado para não ir coisa que perfurava as pessoas, essas 
coisas assim, então, foi ótimo o mapa de risco. 

Dentre as ações mais demandadas para as COSATs estão: o barulho das maquinas, 

o não funcionamento das máquinas nas lavanderias, equipamentos inadequados,  

remanejamento de setor, falta de apoio para as pessoas adoentadas, más condições 

de trabalho, local inadequado de trabalho, sobrecarga, EPIs inadequados, 

problemas com a direção.  

 A ausência de demanda em uma das unidades foi justificada pela não divulgação 

da COSAT aos trabalhadores 

Que tenha chegado a meu conhecimento, não houve procura dos 
colegas, até mesmo porque a equipe não foi apresentada aos 
colegas, então, tirando os que trabalhavam com alguns da equipe, a 
unidade não ficou, nem sequer, sabendo direito se existia e como 
funcionava a COSAT. 

 

Há um reconhecimento, por parte desses integrantes, de que muitas demandas não 

caberiam a COSAT resolver, mas, mesmo assim, se empenham em resolvê-las. 

Entre elas, citam: o relacionamento com as chefias; qualidade da alimentação; busca 

por direitos trabalhistas, como FGTS e informações sobre processos que se 

encontram sobre responsabilidade do sindicato. Algumas dessas demandas 

apontam a confusão que os trabalhadores fazem entre o papel de uma Comissão de 

Saúde e o do sindicato ou, ainda, a COSAT apresenta-se como o órgão mais 

próximo dos trabalhadores que, mesmo sabendo que não é de sua competência, 

tentará resolver os seus problemas. 
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Alguma coisa que eles querem saber sobre os direitos dele, 
direitos deles como trabalhador, aqueles mais antigos querem 
informações de processos deles que não têm nada a ver com a 
gente, FGTS, essas coisas assim, eles querem saber e isso aí já é 
coisa do sindicato e não tem nada a ver com a gente. 

Quanto aos problemas pessoais de relacionamento com chefias ou gerentes, que 

identificam como não sendo algo a ser demandado para COSAT, podem estar 

associados a questões decorrentes da organização do trabalho, o que mereceria, 

em outro momento, uma análise mais aprofundada das situações relatadas pelos 

membros dessas comissões. 

 Relações de poder e autonomia 

As relações que a COSAT estabelece com a direção da unidade, em sua maioria, se 

mostram conflituosas e, a cada nova direção que assume, renova-se a esperança de 

melhorar o relacionamento com ela: 

Nessa direção, agora nós vamos ter a primeira reunião, assim que a 
gente sair deste curso para estar passando para ele. A anterior foi 
péssima. Péssima mesmo, porque a direção anterior não aceitava a 
COSAT. 

   

A troca freqüente de diretores nas unidades de saúde provoca interrupções nos 

processos de conhecimento e negociação, sendo muito freqüente nas unidades de 

saúde localizadas no interior do Estado: 

  Aí é o seguinte, não é uma relação assim, nem ruim nem boa, 
porque o nosso hospital está sempre trocando de direção. Quando a 
gente começa um trabalho, que ele começa entender, troca de 
direção. Nós já trocamos acho duas, três ou quatro vezes, este ano, 
de direção. Agora que a gente tinha um diretor que estava 
começando, também já tiraram da direção. Agora começamos esta 
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semana com outro diretor, que também não sabe nem o que é a 
COSAT e mandou nós pro curso dizendo o seguinte: ‘Vocês vão, 
depois vocês passam para mim o que é isso, que eu não tenho nem 
idéia’. Então a gente tem que levar este esclarecimento já para 
aquela diretora. 

 A crítica dos trabalhadores aos problemas nas unidades gera desconforto para a 

direção, podendo, algumas vezes, levar à perseguição e ameaças para alguns 

trabalhadores. 

A direção e a Comissão de saúde não teve uma  relação, como dizer,  
muito boa, porque, em alguns  casos, a direção se põe  acima de 
tudo e de todos. E aí, o que que ele queria? Queria que a gente não 
criticasse certas coisa, e se elogiasse tudo. Como a gente está ali 
para ver os prós e os contra, certamente que os contra nunca foram 
bem aceitos, né? 

[...] Porque a direção não quer que cumpra a lei, isto não é 
justificativa, porque você tem o dever a ser cumprido e, a partir daí, 
você tem que viabilizar documentos, botar no papel e encaminhar. 
Eu encaminhei, mas uma questão foi levantada: ‘quando começa a 
incomodar, você sabe que a gente retira do hospital’, mas foi apenas 
uma ameaça e ficou por aí, mas é isso que o trabalhador encontra 
[...]. 

 

O relacionamento com os serviços de segurança, em especial o técnico de 

segurança, é tido como bom. Eles são considerados como maiores incentivadores, 

dando suporte para a elaboração do mapa de risco e outras ações. As COSATs 

mostram-se empenhadas em conseguir esse profissional e, ainda,  o médico do 

trabalho para as suas unidades. 

 Com o técnico de segurança ela [a relação] é ótima, inclusive, se 
dependesse dele, a nossa equipe teria andado e muito, porque 
muitas das vezes, o mapa de risco, por exemplo, ficou em rascunho, 
mas foi feita ao menos em rascunho, devido a insistência do técnico 
de segurança em nossa unidade. 
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São o nosso maior apoio, nosso maior apoio, sem dúvida, o 
técnico de segurança está sempre trabalhando junto com a gente, 
nos ajuda bastante, aí, depois da COSAT, a gente conseguiu um 
médico do Trabalho, que também nos dá muito apoio. O nosso 
técnico de segurança, sem dúvida, é o nosso maior apoio. 

 

O sindicato é referido como um órgão distante das comissões, que aparece quando 

solicitado, dando apoio para realizar interdições ou auxiliar os membros que 

necessitam realizar o curso no município de Vitória. 

Do sindicato? [pausa] O que que eu vou dizer do sindicato, que hoje 
eu estou decepcionada com ele? Bom, sempre que a gente procura 
assim, chama eles lá, eles vão. Quando a gente foi interditar alguma 
coisa lá que precisou, o sindicato nos deu o apoio. Com certeza, isso 
eles já fizeram isso para nós. 
 

Olha, sindicato não temos tido muita convivência, uma relação 
natural, tudo,  mas não temos tido uma participação muito ativa. 

Olha, algumas vezes que a gente precisou, nunca assim precisou 
muito, mas quando precisava para vir fazer curso, essas coisas 
assim, precisava de alojamento, uma coisa e outra. Mas o sindicato, 
às vezes que podia, na medida do possível, que dava para eles nos 
ajudar, eles nos ajudaram. 

 

Buscamos compreender como o grupo percebe a autonomia das Comissões de 

Saúde. Nesse caso, utilizamos como conceito de autonomia “[...] a faculdade de se 

governar por capacidades, valores,  e decisões próprias” (XIMENES, 2000, p. 103). 

Se você for olhar pela lei, ela tem autonomia, mas, pela realidade, 
ela não tem, não. Quando você chega nas unidades  é totalmente 
diferente. Você quer fazer alguma coisa e você esbarra na tua chefia. 

Na prática, a autonomia não existe, sendo freqüentemente definida como 

“autonomia vigiada”, com “poder de resolução limitado pela chefia e direção”: 
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É uma autonomia que é, na verdade, praticamente, uma 
autonomia vigiada. Existe um trabalho, sabe que tem uma lei que 
protege, então as pessoas que estão no poder sabem disto. Só que a 
gente sempre trabalha no sentido de não deixar isso transparecer 
tanto, a ponto de criar uma barreira entre a gente, a direção e outras 
instituições que são ligadas. 

A gente até pode ter o poder, mas que eles tentam diminuir, tentam 
[...] começa pelo diretor, a chefia imediata, essas coisas assim, eles 
tentam dar um gelo na pessoa. 

 

 Avanços e desafios 

As frases “não avançou”, “não conquistou nada’” são freqüentes, quando   

questionamos sobre os avanços e conquistas que as comissões alcançaram nesses 

seis anos de existência: 

Na realidade, não avançou, não conquistou nada, né? Porque ficou 
parada só em reuniões. 

 Relacionam, como avanços e conquistas, a detecção de pacientes adoentados, 

aquisição de EPIs  e a conquista de um espaço próprio para reuniões, implantação 

do registro de acidentes 

Por exemplo, no ano de 2003, a gente conseguiu estabelecer uma 
sala para as reuniões, que acontece mensalmente. Antes as 
reuniões eram feitas no refeitório, em qualquer sala improvisada e, a 
partir de 2003, a gente pode ter uma sala específica, onde a gente 
pode se reunir. 

A direção é apontada como a principal impedidora das conquistas da comissão, 

devido à falta de apoio ou por falta de conscientização: 
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É, com certeza foi pouca coisa, porque nós nunca tivemos apoio 
da direção.  

Bom, conquistas não foram muitas, foram algumas coisas 
esporádicas, que terminou sendo feita, até porque  a direção, eu 
acho,  essa passada, não teve a consciência do que seria o trabalho 
da  COSAT. 

Quando a chefia não se contrapõe, isso é visto como um avanço (uma conquista) 

para os representantes da COSAT. Ao elencarem os desafios impostos pela 

COSAT, novamente reforçam a falta de apoio das direções e as barreiras impostas 

por ela e adicionam outros fatores como: a falta de interesse dos próprios membros 

da COSAT e dos demais trabalhadores da unidade; a não realização de reuniões 

devido ao fato de os colegas estarem resolvendo assuntos de interesse próprio ou 

terem dificuldade de liberação do setor; não contratação do médico do trabalho e 

técnico de segurança pela unidade. 

Não ter apoio da direção e não ter interesse por parte dos 
empregados. Eu acho que só a equipe da COSAT querer não 
resolve, tem que ter a participação dos funcionários, eles têm que 
todo mundo estar engajado juntos na mesma luta, pra você 
conseguir aquilo que você quer. 

Uma das coisas que dificulta é ter todos os componentes reunidos no 
mesmo lugar, no mesmo dia, por questões às vezes dos funcionários 
têm outras atividades em outros lugares e mesmo até propriamente 
dito, apesar de toda liberação que a gente, o funcionário, dentro do 
setor, ele não tem condições de sair, de abandonar o setor naquele 
instante, dá um atendimento, às vezes isto dificulta um pouco. 

 Às vezes é mais o grupo, você querer reunir o grupo: ‘há não posso 
hoje’, ‘há não posso hoje’, e ter críticas até  mesmo dentro do próprio 
grupo ‘há o grupo não está fazendo nada’, ‘cadê o presidente, que 
não faz nada’ ,  coisas mínimas que às vezes não têm nada a ver 
mas que  encontram empecilhos 

Na realidade, na nossa COSAT, na nossa equipe, a maior dificuldade 
foi os próprios colegas, mas especificamente o  grupo em si que 
nunca se dispõe a fazer o que é necessário. 
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A principal dificuldade eu ainda acho, bato nesta tecla, é a 
conscientização do próprio servidor, porque ele trabalha sem EPI, ele 
não quer saber de nada, ele usa de artifício para não cumprir as 
tarefas corretamente como mandam. 

Para o grupo, o fator mais importante que tem facilitado a manutenção e a ação da 

COSAT é a união do grupo e a boa vontade dos que se dispõem a permanecer na 

COSAT. 

Uma das entrevistadas revela como sendo uma conquista, uma solução encontrada 

para unir os componentes da COSAT de sua unidade e incentivar a participação nas 

reuniões, que consiste no sorteio de uma cesta básica após cada reunião, para os 

integrantes que comparecem. A cesta básica é composta por doação de alguns  

membros da própria comissão.  

Atitudes como essa deixam nítida a dificuldade de reunir os trabalhadores e nos 

levam a  pensar que dificilmente serão demandadas, dessas reuniões, ações 

concretas. 

 Ao realizarem a auto-avaliação das comissões, revelam que o movimento de 

implantação das COSATs em unidades de saúde pública é percebido, por seus 

membros, como uma conquista de muito valor para os trabalhadores e que deve ser 

expandida para todas as unidades. A criação da lei aparece como um instrumento 

útil para  respaldar o enfrentamento com as chefias: 

Eu avalio que isto é de suma importância, principalmente para o 
funcionário, porque ele tem uma lei que o protege, certa imunidade, 
né?  Isso ajuda muito ele a desenvolver o seu papel e, como diz, sem 
ter interferência e natural temor de sofrer represálias e isso acredito 
que é muito bom e deveria existir em todas as unidades. 
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São unânimes ao afirmarem que a COSAT é um instrumento de transformação 

que, em longo prazo, será capaz de melhorar as condições de trabalho. Para que 

isso aconteça, destacam a necessidade de união da equipe, estabelecer parcerias 

com a direção e principalmente divulgar, estimular e conscientizar o trabalhador: 

[...] não é um trabalho para hoje, pra logo, é um trabalho a médio e 
longo prazo, e aí vai depender da conscientização das pessoas para 
que este trabalho venha colher os seus frutos. 

Se você conseguir, talvez seja mudar a mentalidade dos 
funcionários, trazer o funcionário para seu lado para ele estar vendo  
que ele realmente  está fazendo aquilo errado, que ele pode fazer 
diferente, eu creio que pode mudar a situação que é hoje. Mas o 
grande desafio seja, com certeza, a conscientização do funcionário. 

   A auto-avaliação da COSAT passa por extremos, indo de avaliações positivas em 

que as pequenas conquistas são valorizadas, até avaliações negativas, que 

consideram desastrosa a atuação da COSAT. 

Com toda dificuldade que ela passou, coisas que ela tentou fazer, ela 
já deu um grande avanço, por não ter apoio nenhum da direção ela já 
conseguiu algumas coisas em pouco tempo. Com muita luta, com 
certeza ela já conseguiu.Teve parada um tempo, por falta de apoio e  
hoje está  retornando e, por toda dificuldade que a gente vem 
passando,  a gente teve uma história,  até boa,  de luta. 

A outra foi um desastre, não funcionou em nada, não deu frutos, não 
chegou, sequer a dar flores. Não vingou. Vamos ver esta, né? 

 A princípio, ela foi bem desacreditada: ‘Há, é mais um grupinho, que 
entra, que é formado e que depois não vai acontecer nada’.  Mais 
depois o pessoal vendo a gente reunindo, colocando as nossas atas 
no mural, do que mais importante foi colocado nas reuniões, 
apresentação com o superintendente. O superintendente novo, que 
tá aí agora ele foca bem a COSAT, ele gosta de trabalhar com a 
COSAT. E o pessoal tá assim  dando mais crédito para a COSAT, as 
coisas, as mínimas coisas que  a gente vai conseguindo a gente vai 
colocando bem destacado no mural pra gente ter crédito e para mim 
é um ponto positivo. 
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Apontam a necessidade de escolher bem o presidente da COSAT por ser esta uma 

pessoa de grande influência para o grupo. Adquirir mais conhecimento, reforçar a 

prática, melhorar a comunicação com o trabalhador e promover espaço para troca 

de experiências entre outras comissões são pontos relevantes atribuídos ao curso 

de formação. 

O ponto positivo [do curso] é que a gente, né? Se esclarece mais, o 
conhecimento também de outras pessoas que pertencem a outras 
unidades, também isso é um ponto positivo. A gente tem 
oportunidade de trocar idéias com pessoas que nunca imaginou que 
ia conhecer e isto da a gente  a sensação muito boa, pra  ver  que a 
gente não está só, isolado. Isto tem sido de grande valia. 

Os pontos negativos atribuídos ao curso de formação referem-se à dificuldade de 

recebimento de diária, problemas com locomoção e alojamento, que são de 

responsabilidade de cada unidade. O fato de se ter um conhecimento formal 

somente durante um ano também aparece como insuficiente, não possibilitando 

retirar as dúvidas surgidas na prática. 

Os pontos negativos, são devido às dificuldades que nós temos para 
fazer este curso. De repente seria uma sugestão de estar fazendo 
uma reciclagem mais vezes com a equipe da COSAT, porque é bom 
você estar relembrando. Eu, por exemplo, que estou fazendo pela 
segunda vez, eu penso: ‘nossa! Da outra vez falou isso, mas não era 
bem assim, você acaba tirando uma dúvida que ficou naquele outro 
curso.  

Além de sugestões para um acompanhamento em intervalos menores, foram 

sugeridas inserir experiências “marcantes” de pessoas que tenham trabalhado na 

COSAT e que pudesse dividir as experiências com outras pessoas, durante o curso 

de formação. 



 134
 

3.3 SITUANDO A OFICINA 

A oficina teve como objetivo aprofundar a discussão sobre o papel e o desempenho 

das COSATs, levantando dados que possibilitam uma avaliação da experiência de 

sua implantação. O interesse em aprofundar o estudo sobre as comissões e suas 

relações com outros atores sociais nos levou à escolha do psicodrama como 

instrumento a ser aplicado nessa oficina. Essa metodologia vem sendo utilizada nos 

cursos de formação para membros da COSAT, no último ano, para discutir o papel 

do membro da COSAT e tem possibilitado uma maior implicação desses membros 

na discussão.  

Para situar o leitor, apresentaremos alguns conceitos que ajudarão na compreensão 

sobre o psicodrama e sobre a realização do estudo. 

O psicodrama foi criado por Jacob Levy Moreno e tem suas raízes no teatro, na 

Psicologia e na Sociologia. Pinto (2000, p. 57) define o psicodrama como: 

[...] o procedimento dramático, conduzido sob uma ordem técnica 
específica, que serve à compreensão das relações de vincularidade 
existente entre os homens. Visto sob um outro ângulo, quer 
investigar e tratar as dificuldades dos sujeitos-protagonistas em 
relação a determinados papéis – papéis estes sempre 
desempenhados na relação com o outro – que, por motivos diversos, 
não são experimentados de forma espontânea. 

O psicodrama parte do pressuposto de que o homem só pode ser concebido e 

estudado em sua relação com o outro, ou seja, em suas relações interpessoais 

(GONÇALVES; WOLFF; ALMEIDA,1988; PINTO, 2000).  
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O sociodrama, modalidade escolhida para esta oficina, foca, particularmente, o 

grupo e os respectivos papéis sociais que estão em interação em sua atividade 

cotidiana. 

O entendimento sobre o conceito de papéis é imprescindível para a compreensão da 

teoria moreniana. Os papéis “[...] compreendem unidades de representação teatral e 

de ação e funções sociais” (GONÇALVES; WOLFF; ALMEIDA, 1988, p. 66).  

Além do conceito de papéis, do teatro foram retirados outros conceitos, como 

protagonista, que se refere à pessoa em torno da qual se centraliza a dramatização. 

No sociodrama, o protagonista é o grupo. 

“Todos os instrumentos e técnicas utilizados na sessão de Psicodrama visam 

propiciar a ocasião para que o protagonista encontre os papéis que vem evitando ou 

mesmo vem desempenhando sem convicção nem espontaneidade” (GONÇALVES; 

WOLFF; ALMEIDA, 1988, p. 78). 

Dentre as etapas do psicodrama, estão o aquecimento, a dramatização e o 

compartilhamento. Para conseguir a participação de todos para a realização dessa 

proposta, é preciso superar a resistência utilizando técnicas adequadas de 

aquecimento. Assim, a “Regra básica e fundamental é a do aquecimento adequado, 

no tempo e na qualidade, com observação conseqüente do que está acontecendo  e 

oportuna intervenção do diretor no ritmo da ação” (GONÇALVES; WOLFF; 

ALMEIDA, 1988, p. 85). 
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Na etapa de compartilhamento, cada elemento do grupo pode expressar seus 

sentimentos despertados pela vivência e fazer seus comentários a respeito da cena 

a que assistiu (GONÇALVES; WOLFF; ALMEIDA, 1988). 

CONHECENDO O GRUPO 

O grupo inicial foi composto por quatorze participantes, representando doze 

unidades. Após informá-los sobre os objetivos da oficina, solicitamos aos 

participantes do grupo que falassem de sua trajetória pessoal dentro das COSATs, 

como forma de iniciar a integração do grupo.  

As falas iniciais, de apresentação, trouxeram pontos importantes para a discussão, 

revelando que, em alguns unidades, os membros estão sozinhos na comissão, ou a 

comissão está reduzida a poucos membros, está desativada ou, ainda, em algumas 

unidades, a comissão está funcionando com representantes eleitos há dois anos ou 

mais, ou seja, o mandato de um ano já expirou: 

[...] praticamente não foi nada resolvido e eu tô sentindo também que 
o pessoal voltou de férias e todo mundo desmotivou e eu tô 
carregando a cruz sozinho [...], inclusive, ontem foi convocada uma 
reunião e ninguém apareceu.16

É uma carga muito pesada, as pessoas aprendem no curso que não 
é o presidente da COSAT que vai carregar a COSAT, é trabalhar em 
equipe, mas não está acontecendo nada disso. 

o meu mandato já terminou em 2004, vai ter eleição agora, já tem o 
processo eleitoral, só que as pessoas estão como eu falei, as 
pessoas estão desmotivadas, têm medo de bater de frente com a 
chefia [...].  

 
16 As supressões de uma ou mais palavras das falas dos participantes ocorreram pela dificuldade de ouvir as fitas 
transcritas. 
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Marcava reunião, esse colega não pode, o outro não pode, então 
não tem como. Você vê o desinteresse.  

Agora, o delegado sindical está em cima, quer outra eleição, quer 
participar também, já tem uma equipe que ele tem o interesse em 
colocar [...]. 

Montamos a comissão. Conseguimos a sala, começamos com seis, 
hoje estamos com quatro [...]. 

Essas falas revelam a gravidade da situação em que se encontram essas 

comissões. Inicialmente destacamos o fato que a maioria das pessoas ingressam na 

COSAT, mas  não assumem o seu compromisso de participação, mesmo no início 

do mandato. Reforçamos, então, a necessidade de ter um olhar mais atento para os 

aspectos  relacionados com o preparo do processo eleitoral e formas de divulgação. 

Quando ouvimos as expressões “eu tô carregando a cruz sozinho” ou “não é o 

presidente da COSAT que vai carregar a COSAT”, entendemos que permanecer na 

comissão está sendo um peso para alguns. Em contrapartida, essas questões nos  

desafiam a compreender  o que motiva essas  pessoas a   permanecerem com esse 

peso e não largarem essa pesada  “cruz” ou mesmo criar estratégias  de capturar 

novos aliados nessa luta 

Outras questões foram destacadas, como a ausência de sala para trabalhar, 

ausência de médico do trabalho nas unidades, inexistência de atendimento médico 

nas unidades para servidores. Um tema mobilizador da discussão foi a preocupação 

dos membros em organizar o atendimento do servidor pela Medicina do Trabalho, 

conseguir exames especializados para servidores, como mamografia, confirmando 

os dados já levantados nas etapas anteriores. Percebemos, então, um afastamento 
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das questões para as quais as ações das COSATs devem estar direcionadas, 

como o envolvimento dos trabalhadores nas discussões dos processos de trabalho e 

organização do trabalho e, em contrapartida, há um excesso de preocupação com 

questões meramente curativas e assistencialistas. 

As questões relacionadas com a falta de apoio da direção foram relatadas pelos 

participantes. O fato de algumas direções não se colocarem frontalmente contra as 

ações das COSATs é visto como conquista. Algumas unidades descreveram 

mecanismos de repressão utilizados pela direção, como transferências de alguns 

membros para setores indesejáveis. Mesmo quando a direção elogia o trabalho da 

COSAT e negocia prazo para execução das ações, esta é vista com desconfiança. 

Observamos que, para justificar a não atuação das comissões, sempre aparece a 

culpa do outro, como a direção, técnicos de segurança, Medicina do Trabalho e os 

próprios presidentes, como responsáveis  por impedir ou não ajudar na atuação das 

COSATs. Uma das unidades afirma que a não atuação da COSAT não foi 

prejudicial, visto que, nesse período, não houve acidente na unidade. 

Foi relatada uma experiência, em uma das unidades, onde não há presidente, e sim, 

uma diretoria colegiada.  Dentre as conquistas relatadas pelo representante dessa 

unidade, estão: a realização de inspeções aos setores; os membros que fazem 

inspeção ou participam de reuniões fora do seu plantão recebem vale-transporte; 

não deixam de realizar as reuniões e tomar decisões, mesmo com um número 

pequeno de participantes; conseguiram negociar com a direção resoluções de 

problemas em curto, médio e longo prazo. Vejamos as falas desses representantes: 
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Tivemos eleições em novembro, tinham dezesseis candidatos, 
foram eleitos doze, viemos fazer o curso e só compareceram oito, 
quer dizer, quatro já estão fora. Você não faz o curso já está fora [...]. 
Tomamos posse em novembro, a primeira reunião nossa decidimos 
não ter presidente e trabalhar com uma diretoria colegiada, toda 
reunião tem uma secretário para fazer um relatório. 

Estamos utilizando as quatro horas nossa, tudo que a gente faz é 
documentado, nada é de boca. 

[...] outra coisa, diz que, para você tomar uma decisão, tem que ter 
50% mais um, né? Nesse caso, também, porque você faz uma 
reunião, tem três membros, você não vai fazer nada? Vai voltar para 
casa? 

A comissão faz as inspeções e emite relatório para a direção e estão 
sendo muito elogiados; tem que prestar muita atenção que esses 
elogios podem ser falsos. 

Não temos salas, não temos computador, o lugar de reunir é o 
auditório.  

[...] faremos também uma SESAT – Semana de Saúde do 
Trabalhador. 

Entendemos que a diretoria colegiada é uma boa opção a ser utlizada pelas 

Comissões de Saúde, pois, além de diluir o poder entre os membros, não imobiliza a 

comissão quando o presidente não é atuante. 

Ao final da rodada de apresentação, delineou-se um cenário que pareceu 

surpreender e assustar a todos, inclusive os coordenadores dessa oficina. A fala de 

um dos participantes  traduz a preocupação surgida após todos os relatos: 

[...] é a única comissão que eu gosto de participar nos hospitais, acho 
uma comissão muito importante, tem muito trabalho, mas eu tenho 
uma preocupação com a COSAT que é o seguinte: se nós não  nos 
fortalecer eu tenho medo das COSATs acabar. Pelo que eu vi aqui, 
está pior do que eu pensava. Tem comissão que está dois, três anos 
sem eleição e eleição é uma vez por ano. 
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A situação apresentada nos convida a refletir, nesse momento, sobre: que outros 

atores podem ser implicados neste movimento de reestruturação e 

acompanhamento das COSATs? Que papel caberia à direção, ao setor de recursos 

humanos, ao sindicato, ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho e ao 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, já que as competências não estão 

explícitas na Lei e a situação mostra-se com uma complexidade que necessita de 

uma articulação dos atores acima? 

Concluída essa fase de apresentação, observamos que, ao solicitarmos que 

falassem da sua trajetória pessoal, os participantes trouxeram a trajetória da própria 

comissão, ficando a comissão e a pessoa como uma coisa só.  

Ao longo da apresentação, os participantes já começaram a interagir e se 

aquecerem. Propusemos, então, ao grupo, participarem de um jogo dramático, no 

qual o nosso objetivo foi implicá-los como sujeitos desse processo, de refletir sobre o 

papel e os (des)caminhos trilhados pelas COSATs.  

O JOGO DA SENHA 

As regras do jogo: após lançar uma senha para o grupo, joga-se uma bola para um 

dos participantes que deverá responder rapidamente à questão e passar para o 

colega que desejar. As rodadas são feitas de forma dinâmica, solicitando-se às 

pessoa que respondam com a primeira coisa que vier à cabeça e só fala quem 

estiver com a bola na mão.  
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Nesse caso, a senha teve a função de envolver os participantes do grupo, 

estimulando-os a se colocarem na primeira pessoa por meio do levantamento de 

questões que requeriam uma resposta direta e subjetiva do sujeito. A maioria das 

senhas propostas para o grupo foram elaboradas previamente, subsidiadas pelas 

etapas anteriores do estudo (levantamento de expectativas e entrevistas) e as 

demais emergiram durante o jogo. Vejamos as senhas lançadas para o grupo e  

suas respectivas respostas: 

Senha: Para mim estar aqui hoje é: 

Reivindicar alguma coisa. 

Busca de acertos e de soluções. 

Adquirir conhecimentos e tirar dúvidas. 

Pretendo reestruturar a comissão de saúde da minha unidade e 
procurar também conhecimento, de que forma eu posso fazer isso. 

Esperança de mudança. 

Reivindicar conhecimentos  e também  saber dos  colegas como está 
sendo e procurar descobrir conhecimento deles e levar pra lá, pro  
nosso lugar. 

Considerando que o encontro proposto teve por objetivo, amplamente divulgado, 

fazer uma avaliação das COSATs, observamos que  os participantes colocam-se de 

forma passiva, ao relatarem que vieram para o encontro para reivindicar ou em 

busca de conhecimento. Essas falas denotam também um “quê” de impotência em 

frente às dificuldades que se deparam nas suas comissões, agindo como se não 

estivessem envolvidos nesse processo de avaliação. 
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Senha: Eu escolhi ou fui escolhido para vir para cá? 

“Fui escolhido” e “me escolheram” foram as respostas dos participantes a essa 

senha. As falas aqui relatadas são unânimes ao afirmarem que foram escolhidos, 

mesmo nos casos em que é o único representante que restou na comissão. Se 

considerarmos que não era um encontro de “presença obrigatória”, então, podemos 

sustentar que a maioria desses representantes, ou todos, escolheram estar nessa 

discussão, mas apresentam um discurso de omissão, o que nos leva a refletir se há 

de fato o desejo de mudar essa situação em que se encontram ou se o discurso 

“não tem jeito mesmo” foi incorporado de tal forma, que não permite visualizar outras 

saídas.  

Senha: Para mim, atuar na COSAT é: 

Ser representante da unidade e dos funcionários. 

A mesma resposta dele (anterior). A COSAT é muito importante, o 
funcionário precisa da gente, para resolver problemas dentro do 
hospital, não deixar só na mão da direção, a direção vai muito 
devagar, então, tendo uma pessoa ali cobrando, cobrando, às vezes 
resolve alguma coisa.  

Tentar melhorar alguma coisa para a unidade e para os colegas do 
trabalho.  

Travar muitas lutas. 

Ser referência para os colegas que precisam. 

 
 
 

Vejamos algumas senhas que buscam compreender a relação com outros atores: 
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Senha: A minha relação com os outros membros da COSAT é: 

Boa. 

Excelente. 

Sem problemas. 

Sem problemas também.  

Senha: E com os outros funcionários do hospital é ... 

A relação é ótima. Somos muito cobrados e elogiados. 

Ótimo, eu acho. Eu fui o mais votado. 

Eu acredito que seja ótimo, porque eu comecei na unidade era a 
mais novinha e fui a mais votada. 

A minha também é [ótima] eu fui o mais votado. Eu me dou bem com 
todos. 

Eu tenho bom relacionamento com os funcionários. 

 

Senha: E com a direção... 

É uma coisa meio assim, Bruxo com Satã. Brincadeirinha [risos]. Eu 
tento levar da maneira que é possível, mas de vez em quando há um 
confronto. 

Tudo ótimo. 

Eu também não vejo problema com a direção, não. 

A direção tem procurado nos ajudar bastante. 
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Tivemos duas diretorias e todas as duas sempre atendeu a gente 
e o nosso relacionamento está sendo muito bom.  

 

Senha: E com a equipe de segurança e Medicina do Trabalho? 

Com o técnico do trabalho é bom, não tem problema, não. 

Também a gente não tem problema com o técnico de segurança. 

Temos problemas, sim, porque ele lida muito com recursos humanos.  

O relacionamento com ele é bom, só que eu acho que ele não está 
fazendo, cumprindo a tarefa dele. 

Nós não temos técnico de segurança lá, tem médico do trabalho. 
Inclusive, assim, o trabalho é em conjunto, né? O médico, eu que sou 
do recurso humanos e a diretora, a gente trabalha em conjunto. Eu 
acho assim, atua bem com os funcionários, olha sempre os exames, 
tá sempre ali cobrando. Acho que a nossa unidade está tendo um 
trabalho bom em cima disso, junto com a direção. 

Nós não temos segurança do trabalho. A médica do trabalho que 
chegou agora veio para somar [...]. 

Observamos que as relações com outros participantes da comissão, a direção, a 

equipe de segurança e Medicina do Trabalho são, em sua maioria, avaliadas por 

meio de relações pessoais que mantêm. 

Senha: Para mim, trabalhar com mapa de risco é... 

Complicado, porque não foi feito ainda. 

Eu focalizo mais os setores mais críticos, os que mais contaminam, 
não só contaminam, mas adoecem as pessoas, o resto eu deixo 
mais solto. 
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Nós também, como o nosso hospital está enfrentando reforma 
administrativa, a gente vai muito assim, na lavanderia, que é setor 
crítico, cozinha, lavanderia. E a gente passa batendo em cima disso, 
né? 

Lá no hospital não está sendo feito, porque o hospital só fica em 
reforma. Nunca vi um hospital para reformar tanto! Na primeira 
COSAT, não fizemos. Depois nós fizemos isolamento e lavanderia. 

Senha: Para mim, o futuro da COSAT é... 

Fazer o máximo para ser o melhor possível, a gente está batalhando 
para isso. 

Acho primordial a COSAT ter mais incentivo. 

Eu achava assim, que deveria ter mais uma divulgação na hora de 
fazer eleição, estas coisas assim, Porque está  problemão a respeito 
disso.  

Falta interesse dos colegas. Quando você vai eles querem que você 
seja a única, seja eterna. A COSAT foi criada para isso, foi criada 
para  todos os companheiros participarem. 

Melhorar as condições do trabalho junto com a direção, segurança e 
os colegas de trabalho. 

Foi proposto aos participantes a oportunidade de lançarem uma senha ao grupo, 

sendo aceito por um dos participantes, que fez um questionamento: 

Senha lançada por um dos participantes: O técnico tem cobrado que a COSAT até 

hoje não fez o mapa de risco e até hoje não passou para ele. O técnico de 

segurança tem que cobrar o mapa de risco da COSAT? É a COSAT que tem que 

fazer isso e passar para ele? 
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A gente fez o curso e aprendeu a fazer o mapa de risco. Não cabe 
ao técnico fazer. 

Pelo o que eu entendi, ele pode sair com a gente e junto  a gente 
pode fazer o mapa. 

A pergunta lançada por um dos participantes nos permitiu retornar a uma senha 

discutida anteriormente: na verdade, retomamos a senha: Para mim, usar o mapa de 

risco é: Confuso? 

Confuso. 
 

Para classificar a cor, o técnico pode estar ali te auxiliando; 

O jogo das senhas é finalizado. A partir dele se delineia uma discussão mais 

profunda sobre o papel da COSAT. Recuperando as falas anteriores sobre mapa de 

risco, entendemos que a elaboração dos mapas de risco, modelo italiano, é central 

para o desempenho das COSATs, pois ele revela a visão do trabalhador acerca de 

seu ambiente de trabalho, portanto simboliza o significado maior das COSATs, que é 

o reconhecimento do saber do trabalhador. 

A dificuldade no uso do mapa de risco nos coloca diante de um ponto 

importantíssimo, que é a sustentação desse saber pelos membros da COSATs, 

diante das categorias que detêm o conhecimento científico: técnicos de segurança, 

engenheiros e médicos. Daí nossa colocação: quais são os papéis do técnico de 

segurança, da comissão, da Medicina do Trabalho? O que cabe a cada um? 

 

Na minha opinião ele é um grande parceiro e pode auxiliar a fazer o 
mapa de risco. 
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Na unidade, eu trabalho com Fulano [nome omitido para preservar 
sigilo], ele é um excelente técnico. Eu pergunto para ele: o que você 
acha? Eu pergunto, porque eu sou leigo, aí ele dá uma dosada. 

O que eu aprendi aqui [no curso] foi isso: a gente vai para o setor e o 
trabalhador que vai dizer do risco, não é o técnico. 

 A gente faz um relatório vê uma coisa, o técnico às vezes, faz e vê 
outra, aí chega na direção vai ter um ponto polêmico. 

É, eu acho que tem que ser levada em conta a sensibilidade de cada 
um, porque, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, que eu estou 
morrendo de calor, os demais companheiros não estão. O ouvido, faz 
a medição, o ruído dá abaixo, o trabalhador que tá lá todo dia, ou dia 
sim, dia não, aquilo está incomodando ele e o técnico do trabalho vai 
se basear pela medição, pelo método científico [...] a gente não tem 
que levar só o  problema, a gente tem que levar sugestões [...]. 

 

Confirma-se aqui que, no confronto entre o saber do trabalhador e o saber científico, 

privilegia-se, na maioria das vezes, o saber científico dos técnicos, como se ambos 

os saberes não fossem importantes e pudessem co-existir ou mesmo, como se o 

trabalhador não tivesse conhecimento para identificar o que realmente o incomoda. 

O agravante, não podemos esquecer, é que membros da COSAT são trabalhadores 

cuja função é “dar voz” aos colegas, no intuito de se construir um ambiente de 

trabalho mais saudável. 

Um dos participantes interrompe a discussão sobre mapa de risco, trazendo para o 

centro uma questão que considera mais importante, que é o porquê o colega está 

sozinho na comissão e aponta o fato que, sempre quando começa uma discussão 

sobre isso, acaba se direcionando para outras coisas, que são importantes, mas não 

primordiais. Em seu relato, cita uma experiência vivida em sua unidade, quando leu 



 148
todas as atas redigidas pela comissão passada, e percebeu que a maioria dos 

servidores dessa comissão não tinha interesse com o trabalho na unidade:  

Eram servidores faltosos ou que não estavam nem aí com o trabalho, 
imagina com o colega.  Eu percebi que, nas primeiras atas de 
reuniões, estavam todos presentes e depois virava bagunça [...]. 

O grupo iniciou um debate buscando dar respostas a afirmação acima. As primeiras 

sugestões tentavam buscar soluções para trazer pessoas interessadas para essa 

comissão:  

 Fazer uma divulgação do trabalho antes das eleições. 

 Na nossa unidade, o rapaz que foi mais votado, foi o rapaz que 
trabalha no ponto. Então, quer dizer, as pessoas votaram nele por 
troca de favor [...]. 

A informação deve começar no período das inscrições, informar o 
que é COSAT [...] tem que ter o serviço de saúde do trabalhador para 
nos acompanhar, nos cobrar [...].  

[...] deveria ter uma divulgação maior do trabalho, até com o próprio 
secretário [da saúde], ter lá na posse, na mesa do diretor para dizer o 
que é COSAT, para começar já por cima mesmo. Quando você 
chegar levar  um problema lá, ele te aceitar, saber o que é uma 
COSAT. Tem muitos que procuram saber, a diretoria nova agora tem 
interesse,  mas tem pessoas que chegam lá: ‘áh! Estes aí são uns 
baderneiros, não querem trabalhar’, entendeu? É essa idéia que eles 
tem do servidor. Deveria ter um trabalho de divulgação com os 
diretores.  

O que eu queria falar, até falaram, eu acho que devia fazer mesmo 
uma divulgação, porque, por exemplo, nós, lá da unidade, o que tá 
acontecendo é isso, pessoas que entram, que não querem nada com 
nada, o que que acontece, atrapalha o outro. Às vezes um sozinho 
para fazer, aí complica, né? Porque é assim, um trabalho 
complicado, um trabalho difícil, então, tem que ter uma mudança, 
uma divulgação. Não a qualificação das pessoas, porque tem o 
curso. Mas as pessoas que entram, tão entrando qualquer um, aí na 
hora de atuar, o que acontece, fica tudo parado, porque tá lá, não se 
interessa, não vai atrás. Se não mudar, a COSAT não vai para 
afrente, porque tem muita gente que quer trabalhar. Aqui dentro não 
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se ganha nada, a gente tá alí, levando pancada, porque é como 
se fosse uma  política, né? Tá no sangue, a gente quer fazer, mas...   

 

Em um segundo momento, o grupo tentou traçar critérios para o ingresso de 

pessoas na COSAT: 

[...] Para fazer parte da COSAT, tem que ter critério, fazer uma 
análise de cada pessoa que vai se candidatar [...] tem tanta gente 
que não entra para ajudar, só para fazer volume, não é para somar. 

Pessoas que não fossem faltosos, entendeu? [...] tinha que ter um 
momento, que a gente parasse, antes da eleição e ver o perfil que a 
gente pudesse apresentar. 

No meu caso específico, o meu setor reuniu e falou vamos colocar 
você. 

Ressaltaram, ainda, unidades em que a COSAT é “apêndice da direção” e que esta 

põe “peso” nos seus candidatos. A partir da insistência dos participantes em 

definirem os critérios e um perfil ideal para o membro da COSAT, sugerimos, então, 

ao grupo que descrevesse todas as características pessoais que um membro da 

COSAT deve  ter, sendo enumeradas pelo grupo as seguintes características: 

 Pessoa bem relacionada. 

Ter coragem. 

Não pode ter medo. 

Visão global do problema.  

Ser popular às vezes atrapalha. 

Pode ser popular, não vaselina. 
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Tentar entender os problemas das pessoas. 

Aceitar sugestões.  

Acho difícil traçar um perfil.  

Gostar de trabalhar em equipe. 

Transmitir confiança para os trabalhadores. 

Ter consciência do que é COSAT. 

 

Ao final da discussão, o grupo concluiu sobre a impossibilidade de se traçar e exigir 

um perfil para um membro que deseja ingressar na COSAT.  

Quando um dos participantes ressalta a importância de se “ter consciência do que é 

COSAT”, os membros acrescentam que, mesmo tendo essa consciência, têm que 

fazer, às vezes, ações que não são de sua responsabilidade, como negociar com o 

setor de recursos humanos para aceitar atestado médico entregue fora do prazo, 

resolver problemas pessoais, aposentadoria, entre outros, para se manterem bem 

com os colegas  ou manter-se em evidência: 

Você é procurado para coisas da COSAT, coisas particulares, 
problema de familiar, até um vale-transporte emprestado. 

[...] eu vou lá e falo: ‘Isso não é função minha não, isso é coisa do 
sindicato’, mas, por uma questão de amizade com você [...] aí eu 
vou, é meu eleitor. 

Alguns participantes acreditam que mudanças em outros órgãos externos à unidade 

têm a possibilidade de interferir na relação com os trabalhadores e com a direção: 
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Se vocês do CRST convocassem uma reunião com a Diretoria e 
tentassem dar um esclarecimento, eu tenho certeza que as coisas 
estariam melhorando [...]. 

Quando é a unidade que fala, eles não dão muita atenção. Às vezes 
tem que vir uma pessoa de fora e falar: ‘Olha, vocês não sabem da 
importância da COSAT’. 

Durante vários momentos dessa discussão, o grupo tentou mudar o tema da 

discussão, que aponta a dificuldade da tarefa colocada: avaliar o desempenho das 

COSATs é, implicitamente, refletir sobre o próprio desempenho como membro da 

COSAT. 

Após intervalo para o almoço, um dos membros não retornou e não justificou a 

ausência. 

PAINEL DE FIGURAS 

Iniciamos os trabalhos da tarde com um aquecimento, para, em seguida, aprofundar 

a discussão da manhã, focalizando a COSAT em relação às diferentes instâncias 

que a cercam. 

Após o aquecimento, propomos ao grupo a montagem de um painel com figuras 

distribuídas em duas caixas. A insígnia dada ao grupo solicitava que escolhessem 

figuras que representassem: a) a COSAT; b) o Serviço de Segurança e Medicina; c) 

a direção; d) o sindicato; e) os trabalhadores. 
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Com os participantes bem à vontade, sentados no chão, iniciou-se a construção 

dos painéis. Durante a apresentação das figuras escolhidas, registramos as falas 

dos participantes17 que serão transcritas a seguir : 

COSAT:  

Está na balança [figura de uma balança]. 

A nossa COSAT, a gente tá também com dificuldade, entre nós, pelo 
fato de poder e o presidente que não quer tomar iniciativa. Então, 
está com esta dificuldade. 

Aqui a nossa comissão terminou um trabalho, mais uma posse para 
fotografia [...] [ figura de pessoas reunidas]. 

Aqui é nossa COSAT que está começando a caminhar [figura de 
pessoas caminhando]. 

Está caminhando. 

Aqui a nossa COSAT [...] hoje em dia está assim, o resto todo mundo 
abandonou [foto de pessoa sozinha]. 

A COSAT está de mãos atadas sem saber o que fazer.  

Aqui a COSAT, que está presa dentro de numa caixa (Figura 1), 
precisa ser desatada para fazer um trabalho melhor. 

 
 

 
17 Para facilitar a compreensão do que foi falado pelos participantes, apresentaremos as figuras escolhidas por 
eles, ou as descreveremos. 
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Figura 1- Preso na caixa 

Eu peguei um emaranhado [foto com diversos objetos entulhados). 

Na realidade a COSAT está muito confusa, ainda está  muito 

complicada [...]. 

Representando a COSAT, a foto de uma locomotiva antiga, porque, 

desde que foi implantada a COSAT, ela não evolui para um trem 

bala, a mais veloz. Está como Maria fumaça. 

Sempre tem um problema a ser resolvido, eu coloquei uma criança 

(Figura 2). COSAT pula obstáculos. 
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Figura 2 – Criança pulando obstáculos 

As representações estabelecidas para a COSAT, a partir das figuras apresentadas, 

vão desde uma comissão que está caminhando, apesar de lentamente, passando 

por uma comissão que está “confusa”, chegando a uma comissão que está “presa 

dentro de uma caixa” e com “mãos atadas”, denotando a impotência em se realizar 

qualquer ação. 

Segurança e Medicina do Trabalho: 

 Médico do trabalho: só vai uma vez na semana. 

  Técnico de segurança: Nós estamos em situação precária, a nossa 
cozinha e a lavanderia, se for lá hoje, teria que fechar, porque não 
tem condições nenhuma, nenhuma, nenhuma de funcionamento, 
nem lavanderia nem cozinha. 

Medicina do trabalho: mais paliativozinho, aquele 
encaminhamentozinho.  
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Aqui é o nascimento de um médico do trabalho [foto de 
nascimento de um bebê], quem sabe né? Quando ele crescer ele vai 
poder atuar na nossa área, o que é raridade.  

A Medicina do Trabalho [...]. Um depende do outro. Trabalho em 
conjunto.  

[...] como os transtornos dos colegas da gente,como os profissionais 
de saúde, eles tem muitos problemas também. 

Eu vejo a Medicina do Trabalho como mais uma mão pra nos ajudar 
(figura3). 

 

 Figura 3- Mão que ajuda  

A Medicina do Trabalho: casamento perfeito (Figura 4). 
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Figura 4-Casamento perfeito 

A segurança e Medicina do Trabalho é vista como parceira, apesar 
de ser, às vezes,  indicada como pouco atuante. 

Servidores: 

 Cheio de peso nas costas (Figura 5), cheio de problema, mas não 
querem procurar ajuda. 

 

Figura 5 – Peso nas costas 

[...] 90% estão doentes. São pessoas de idade, com mais de 70. 

[...] estão atendendo ao Deus dará.  

Os servidores são poucos mais nós somos bem alegres. Sempre um 
na casa do outro, indo para barzinho. 

  Trabalhador: corre corre de vida. 

Representando os colegas da gente, com necessidade, muito 
empréstimos [...]. 

 Tem uma foto aqui de trabalhadores com uma foice na mão (Figura 
6) e sem camisa e eu coloquei representando alguns colegas de 
trabalho.  A expressão destas pessoas aqui eu acho que é a mesma 
dos colegas, de muita esperança, de ver realmente a COSAT 
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funcionando, esperando alguma coisa de bom. Só esperando, 
expressão realmente de espera. 

 

Figura 6 - Esperança 

Os participantes retratam o sofrimento dos trabalhadores, identificando que eles 

estão adoecidos e com problemas financeiros. Mostram trabalhadores passivos que 

esperam por soluções ou que muitas vezes não querem ajuda. 

Sindicato: 

 A ruína.  

Briga, luta, luta, mas não chega também a lugar nenhum, também, 
né? [...]  [pausa] fracasso. 

 Aqui é o sindicato, dando aquele alozinho, aquela palestrinha, 
aquela passagem (figura representando várias pessoas reunidas). 

Aqui é o nosso sindicato que é uma verdadeira bomba [foto de uma 
bomba]. Cada vez que você vai lá, você fica sabendo de uma coisa 
que nunca acontece, de outra coisa que nunca acontece, só vai 
rolando. 

 Ruína. 



 158
O sindicato é um escritório (Figura 7), tem tudo, mas, ao mesmo 
tempo, não tem, acho, que ninguém. Não existe.  

 
Figura 7- Escritório 

Sindicato chamava par a reunião e não fazia nada [...] e agora está 

pior. 

Esse aqui é o sindicato da gente, né? De mãos cruzadas, pensando 

o que vai fazer pra gente, pra melhorar pra gente. 

Eu concordo com o colega que colocou aquela foto do sindicato, de 
ruína [este participante deixou o espaço do sindicato em branco]. 

Sem direção, sem rumo. 

A do sindicato eu me sinto como esta macaca (Figura 8), sendo 
sugado por um gato [...], sendo sugado e sem retorno nenhum. 
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                      Figura 8 – Macaca amamentado o gato 

O sindicato possui a pior representação entre os participantes, sendo considerado 

sem rumo e muitas vezes como algo destrutivo ou destruído, recebendo adjetivos 

como: “bomba” e “ruína”. 

Direção:  

 Diretor bacana, ele ouve a gente, só que ele não atende. A gente 
tem dificuldade para ele atender os pedidos.  

 Aqui a direção, marcou aquela reunião [foto de reunião], vai lá dá 

uma palestrinha, aquela coisa rápida. 
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A nossa direção só reúne conhecimento. 

A nossa direção ela não é assim, não são pessoas ruins. 

A minha diretora é boa, tá chegando agora, pouco tempo ela está e 

ela é light. 

A direção até o momento é uma direção que está trabalhando 

bastante. 

Tem a direção que está atenta e eu acredito, também, com interesse 
em ajudar. 

Tem que trabalhar com cuidado, sensível e a própria direção tem que 
se mostrar sensível também. Então o trabalho tem que ser 
desenvolvido com cuidado (Figura 9).  

 

.  

Figura 9 - Oficina 
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A direção eu coloquei uma mulher de costas para a gente. Está 
sempre de costas para a gente. 

As representações para a direção são variadas, porém observa-se que são relações 

estabelecidas com cautela. 

Ao compartilharem como foi vivenciar essa atividade, um dos participantes traz uma 

fala que merece destaque: 

 Eu estou um pouco descrente, pra falar a verdade, se as coisas não 
melhorar, porque a impressão que eu tenho, sinceramente, que 
fizeram uma lei para criar a COSAT [...] uma COSAT que por lei deve 
existir e não é tratada de forma importante, a contar pela publicação 
no diário.18. Eu não consigo imaginar uma comissão tão importante, 
sem a devida conotação no Diário Oficial. As pessoas saem para 
realizar curso e porque não todo mundo ter conhecimento de quem 
faz parte da comissão de Saúde do Trabalhador [...]? Não pode criar 
uma comissão sem dar suporte, só pra dizer, é aquela coisa assim, é 
para inglês ver... é dada a formação, mas não dá  condições [...]. 

Essa fala traz uma importante reflexão sobre a criação da COSAT, ao explicar a  sua 

existência por uma imposição da Lei, sem considerar a sua importância para os 

trabalhadores. Essa é uma discussão que deve ser ampliada, pois explica, em parte, 

a desestruturação das COSATs, a falta de apoio por parte de outros órgãos e a falta 

de interesse dos trabalhadores.  

Neste momento é inevitável a comparação das COSATs com as CIPAs. O fato de 

termos na COSAT uma proposta diferente, em que todos os membros são eleitos, 

termos um curso com o dobro da carga horária das CIPAs e legislação que 

 
18 As Comissões de Saúde que participaram dos cursos de formação, nos meses de novembro e dezembro de 
2004, não tiveram os nomes dos membros publicados no Diário Oficial, como ocorreu durante todos os anos 
anteriores. Não temos informações oficiais que expliquem a referida situação. 
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possibilita maior autonomia, não são fatores suficientes para haver uma atuação 

diferenciada?  

Não temos uma resposta unívoca, mas entendemos que devemos fazer também um 

questionamento em outra direção: quais os fatores e/ou condições que se mantêm 

tanto na realidade da CIPA quanto das COSATs?  

Sabemos que, quanto às especificidades, tanto o setor público quanto o setor 

privado estão sujeitos à mesma organização do trabalho e concentram os mesmos 

esforços no sentido de aumentar a produtividade, reduzir custos e desqualificar o 

trabalho (PEREIRA, 2004). Portanto, podemos dizer que os impactos dessa lógica 

capitalista serão sentidos por todos os trabalhadores, independente de sua inserção 

em serviços públicos ou privados. Outro ponto em comum entre as duas comissões 

é o fato de não serem fruto de reivindicações e mobilização de um número 

expressivo dos trabalhadores, ou seja, foram concessões ou fruto de notificações 

trabalhistas. As discussões que incluam esses questionamentos e essas reflexões 

devem ser ampliadas, pois, durante anos, ouvimos e repetimos que as CIPAS não 

funcionam porque estão constituídas de forma paritária, com representantes de 

empregados e de empregadores. 

Outras falas, descritas a seguir, complementaram essa etapa de compartilhamento 

do painel de figuras e, posteriormente, o grupo retornou à discussão para assuntos 

como: importância da conscientização do trabalhador para aceitar a COSAT e para 

usar equipamento de proteção Individual (EPI), ressaltando a importância do 

intercâmbio entre as comissões: 
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A COSAT, ela é salutar. Sem ela, acredito que estaria bem pior. 
Para os servidores ela é até um porto seguro [...]. Vai ser até um 
pouco difícil a gente chegar ao que a gente pretende, ao objetivo, 
mas eu fui eleito, me deram um voto de confiança e não vou  ficar de 
mãos atadas. Vou fazer o que der. Vou ser um pouco mais atuante 
[...] mas eu acho que COSAT é isso aí, seria pior sem ela. Ruim com 
ela, pior sem ela. 

Eu também acredito que sim [...]. Muitas vezes o servidor tem 
vergonha, tem até medo de ir até a direção reivindicar o problema 
que aconteceu na cozinha, alguma coisa na manutenção. Então, o 
que acontece, já que tem a comissão da COSAT, então eles vão até 
a gente: ‘Ò, tá acontecendo isso e isso’ E o que a gente faz, tem que 
ter boa vontade, tem que ter, pra gente ir até a direção e tentar 
resolver o problema [...]. O problema da nossa unidade não é 
negócio de ficar consertando, tampando buraquinho, não, o negócio 
lá é serio mesmo. Quando chove a cozinha fica pingando [...]. Eu sei 
que depois que criou a COSAT, pelo menos, parece que o pessoal 
tem mais um pouco de vontade de cobrar, e a direção também, pelo 
menos a nossa, não vai assim rapidinho,mas  igual a uma tartaruga,  
vai saindo, né? 

 
Ao questionar aos participantes sobre a  forma como as  figuras foram dispostas no 

painel produzido por eles, verificamos que as figuras que representam a COSAT 

estão próximas das figuras da  segurança e Medicina do Trabalho e da direção e, 

em sua maioria, afastadas dos trabalhadores. Essa disposição, de fato, reflete a 

condição real  de como se estabelecem essas relações, num indicativo de a COSAT 

estar mais próxima, em sua maioria, dos que considera ter  poder e status  e  

afastada  dos servidores das unidades, como evidenciamos nas falas abaixo: 

 

A nossa COSAT não tá tão distante de nenhum deles. A direção ela 
não se opõe tanto em ajudar a gente não, só não faz, tem que ficar 
em cima. ‘Vou ajudar’, mas fica só na proposta. Quando uma pessoa 
adoece aqui, a gente fica correndo atrás para ajudar. 

A COSAT está entre direção e os funcionários. Todo caso depende 
da direção [...]. 

Eu coloquei acima da COSAT, os servidores, A COSAT ao centro e o 
lado de cada um a Medicina do Trabalho e direção  

 A Medicina do Trabalho e direção como parceiros [estas figuras 
ganharam destaque central].  
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A COSAT com a direção está bem ligada uma a outra, onde a 
gente está trabalhando [...] agora, está dando apoio moral, está 
influindo bastante. Quanto a Medicina do Trabalho, está um pouco 
afastada. Quanto ao sindicato, eu creio que está dando um certo 
apoio à COSAT. Em relação ao trabalhador, está bem distante 
mesmo, falta de divulgação, falta de informação, entendeu? 

[...] A minha esperança é que, com a nova diretora, a gente estruture 
a COSAT. Está tudo deslocado, o sindicato que não aparece [...]. O 
trabalhador preocupado com os problemas do dia-dia [...]. 

A direção está recebendo a gente bem. 

A partir da disposição das figuras, estabelecemos o seguinte diálogo com os 

participantes: 

  – Que papel cabe a cada um? 

Um  tá ligado ao outro. 

Tem objetivos únicos. 

É uma engrenagem. 

Pensar no servidor em todos os aspectos. 

– Concordamos com vocês, mas qual o papel de cada um? Se formos avaliar cada 

um, o que cabe a cada um fazer? Nessa engrenagem, nessa corrente, qual o papel 

de cada elo?  

O papel da COSAT é levar os problemas para a direção. E o papel  
do servidor é ir até a COSAT,  passar o problema e o problema 
encaminhar para a direção. A direção, dependendo do caso, se for 
um caso específico, encaminhar, ou a própria COSAT encaminhar 
até a Medicina do Trabalho, e o médico ser atuante. Faltou a parte 
do sindicato, mas na área de saúde do trabalhador, nós tivemos um 
curso de humanização e nós tivemos a presença do FULANO 
[representante do sindicato] em várias reuniões, quer dizer, pode ser 
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um consenso forte nesta área, então quer dizer, cada um  tem o 
seu papel. 

Se a gente for analisar bem aqui, nenhum dos setores, se a gente 
der 20% para cada um, para totalizar 100%, nenhum deles 
conseguiu atingir o objetivo, nenhum atingiu os 20%, então, aqui não 
dá 100%. 

 

– Então, qual o objetivo de cada um? 

Atingir os 100%. 

– Atingir 100% de quê? 

[silêncio] 
 

–  Qual a função de cada um? O que cabe a cada um fazer? 

Eu acho que tem um distanciamento entre a COSAT e os servidores, 
que tem que precisam ser ajudados e outros que são malandros 
mesmos. A direção sempre foi omissa [...] a Medicina  do Trabalho é 
muito burocrática [...]. O sindicato, nunca vi sindicato [...]. A gente 
acaba absorvendo o que é da competência deles. 

 

– Estou ouvindo vocês falarem de análise de desempenho. O que eu estou 

perguntando é: qual a competência de cada um? Para que existe Medicina do 

Trabalho, sindicato, COSAT, trabalhadores? 

 Eu, particularmente, tenho a minha visão, Se eu ficar só fazendo 
papel da COSAT, a partir de hoje, eu nunca mais me elejo para mais 
nada, porque eles procuram para coisas que são alheias à COSAT. 
É cultural. É cultural.  

Eu acho que a gente tem que saber lidar, tem que negar [...].  
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Sob a justificativa de dificuldade de acesso de servidores aos recursos humanos, 

relatam tentar resolver alguns problemas referentes à aposentadoria e insalubridade. 

Esse fato gerou a discordância da maioria dos participantes. Nesse momento, houve 

dificuldade em aprofundarem a discussão sobre os papéis que cabe a cada um e 

retornaram novamente à discussão sobre os entraves para a realização de exames 

periódicos e o uso de EPI nas unidades, chegando a ser sugerido, por um dos 

membros, a punição para quem não utilizasse. 

Remetendo ao tema em discussão, EPI, lançamos novamente o questionamento em 

cima da questão em foco: qual seria o papel de cada um nesse caso? 

 

[...] Cabe à COSAT, ao técnico de segurança do trabalho, a Medicina 
do Trabalho, os três se unirem para fiscalizar. 

 

Nesse momento, os trabalhos foram interrompidos por três representantes de uma 

mesma unidade, que tiveram de retornar aos seus municípios antes do término da 

oficina. 

 Após a interrupção do grupo e intervalo, retornamos com representação de dez 

unidades. Reiniciamos com um aquecimento, quando foi dada uma insígnia para 

montar uma engrenagem, sem que houvesse comunicação verbal entre os 

participantes.  
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A ENGRENAGEM 

Os participantes, sem se comunicarem, deram as mãos e, quando solicitados que 

fizessem a engrenagem funcionar, giraram em sentido anti-horário. 

Ao compartilharem sobre a experiência de compor uma engrenagem, relataram: 

 Engrenagem é assim, uma depende da outra.  

Tem um sentido, uma direção. 

Relataram uma facilidade em achar o sentido para movimentar a engrenagem e 

alegam que a rapidez na montagem se deu porque alguém liderou e os outros que 

não tinham outra idéia aceitaram. Nesse momento, um dos participantes relata: “Há 

liderança, tá faltando é grupo (risos)”. 

Ao compartilhar a experiência de montar uma engrenagem, relataram que o 

aquecimento de estarem juntos o dia todo facilitou na formação da engrenagem. 

Passamos, então, à última etapa da oficina, que foi sintetizar as produções 

realizadas durante o encontro, para, a partir daí, traçar algumas propostas que 

possibilitariam uma melhor atuação das comissões. 

RECUPERANDO AS PRODUÇÕES  

As comissões relataram diversas dificuldades, como: equipes que funcionam 

sozinhas; direção que não atrapalha, mas também não ajuda; direção que atrapalha; 
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lugar que tudo acena positivamente, mas é a própria comissão que não funciona; 

parceiros que não contribuem entre outras preocupações. Algumas sugestões 

também surgiram para solucionar os problemas apontados: 

Eu queria sugerir que vocês fizessem uma correspondência ao 
secretário (Secretário Estadual de Saúde), para o secretário fazer 
uma circular para os diretores para serem mais sensíveis [...] mais 
parceiros com a COSAT. 

 

Para os participantes, à COSAT cabe assumir uma posição passiva, que seria de 

detectar o problema e encaminhar: 

[...] o papel da COSAT é ver o problema, faz um documento, 
encaminha para o técnico de segurança do trabalho, o técnico de 
segurança vai fazer aquela avaliação. Em cima daquela avaliação 
que ele fez, mandar para a direção e mandar uma cópia também 
para a Medicina do Trabalho. Para estar ciente e se respaldando 
daquilo que você não foi omisso em ver aquilo e não tomar atitude 
nenhuma, e tudo que a gente faz em relação à COSAT, você tem 
que mandar uma cópia para a direção e uma cópia para você 
arquivar, porque, na hora que surgir o problema, providências foram 
tomadas.   

Um dos participantes ressalta a importância da divulgação da COSAT, no que se 

refere ao processo eleitoral e ao trabalho realizado. Relatam a importância de dar 

visibilidade à posse, convidando diretores, servidores, saúde do trabalhador. 

[...] Qualquer uma pessoa tem que fazer o seu marketing. A COSAT 
tinha que fazer isso, todo mês, um informativo, nem que seja uma 
pequena coisinha assim, tem que fazer uma coisa enorme para todo 
mundo ver o que de fato a COSAT está  fazendo.  

Quando fazer a inscrição, dá uma lei para eles.  

Questionam que saem de casa para reunião e isso não é contemplado como horas 

trabalhadas. O regime de plantão dificulta que todos estejam no mesmo horário no 



 169
hospital/unidade e as “chefias dificultam a liberação” dos membros. Sugerem que 

o período de reunião seja computado como horas trabalhadas. 

Ao sugerirmos um acompanhamento a cada quatro meses para a COSAT dentro do 

CRST, idéia dada por um dos entrevistados, identificamos opiniões contrárias e 

favoráveis:  

 Eu acho muito pesado. 

 Eu penso o contrário, vocês devem ir até à unidade. 

Eu acho válido. 

Uma vez por ano vocês poderiam aparecer lá. 

Assim, ao mesmo tempo em que se mostram ansiosos por acompanhamento, 

acenam novamente com uma dificuldade de envolvimento no próprio processo de 

pensar o trabalho da COSAT, ou de lidar com os desdobramentos que esse 

acompanhamento poderá gerar. 

A oficina é finalizada. Após revermos todo o material produzido nesse estudo, 

tecemos as considerações finais. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contar a experiência das COSATs nas unidades de saúde da Secretaria Estadual de  

Saúde possibilitou conhecer o cotidiano dessas comissões, por meio de documentos 

e técnicas produzidas no campo empírico, sendo estas fundamentais para desvelar 

alguns significados e gerar alguns questionamentos. 

Mais do que resultados, propomo-nos a dar visibilidade a essas comissões e 

contribuir para a reflexão de comissões que têm o trabalhador como protagonista. 

No entanto, algumas ações práticas já foram incorporadas ao longo deste estudo, no 

que se refere ao curso de formação para membros da COSAT, que foi reflexo 

imediato dos aspectos identificados nesta pesquisa. 

A proposta de avaliar essas comissões centrou-se principalmente na identificação de 

aspectos que subsidiem a mudança de rumo, a partir das problematizações e 

caminhos apontados pelos sujeitos da pesquisa. Assim, entendemos que avaliar não 

é o fim e sim o começo para uma nova etapa. 

Por considerar esta pesquisa o início para estudos posteriores e/ou documento que 

subsidie discussões de outros atores interessados, que possam contribuir para esta 

discussão, permitimo-nos destacar alguns pontos da forma que conseguimos 

apreendê-los.    
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Em um primeiro momento, identificamos que a COSAT possui significados 

diversos para seus membros como: a) espaço de conhecimento e solidariedade; b) 

de conflito e poder; e c) espaço da escuta e de possibilidades de atuação. No 

entanto, a forma de inserção desses membros deve ser analisada, pois eles 

desconhecem pontos importantes, como o que faz uma comissão, por que e para 

que surgiu, quais seus direitos e deveres.  

O fato de muitos membros serem convidados (às vezes com grande insistência) a 

participarem das COSATs faz com que não se sintam parte ativa das (nas) ações e 

processos de mudança, portanto comportam-se como se estivessem fazendo “um 

favor”  para os demais trabalhadores, ao participarem dessas comissões.   

Um outro fator importante que trazemos para a discussão é o fato de a COSAT não 

fazer parte da política da Secretaria de Saúde e não ter sido fruto de movimento 

reivindicatório de trabalhadores, apresentando-se como uma comissão sem amparo 

da instituição e que não desperta o interesse da maioria dos trabalhadores. 

Em um segundo momento, as entrevistas realizadas reforçam as questões 

anteriormente apresentadas e apontam algumas questões relevantes, como a 

dificuldade de realização do mapa de risco, por dificuldade de entendimento ou falta 

de interesse. Os que realizam o mapa de risco não atendem a um dos princípios 

fundamentais que é a não delegação e a validação consensual, que prevê a 

realização do mapa pelos próprios trabalhadores e de forma consensual com os 

trabalhadores de cada setor ou grupo homogêneo de exposição. Percebemos que 

os trabalhadores não valorizam o saber que possuem e o colocam sempre em 
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detrimento do saber técnico, pois há um sistema de poder que reafirma esse 

discurso hegemônico. 

Outra questão prioritária é a falta de planejamento das ações, decorrente da não 

elaboração do mapa, que leva os trabalhadores a atuarem “apagando incêndio” e 

muitas vezes se envolvendo com questões assistencialistas, como conseguir exame 

para um ou conseguir ambulância para outro, ou ainda verificar o atraso no vale-

transporte ou conversar com os recursos humanos para aceitar o atestado fora do 

prazo de entrega. Entendemos a urgência desses assuntos para quem solicita e 

compreendemos, ainda, a pressão sofrida pelos membros da COSAT para dar 

resolutividade e não ser tachado como mais um da COSAT que não faz nada, 

contudo consideramos de suma importância uma sensibilização dos trabalhadores 

quanto ao papel dessa comissão, pois a cobrança dos trabalhadores das unidades 

levam esses membros a tentativas de resolver problemas mais imediatos e também 

de fácil resolução, porém distante dos objetivos dessa comissão. 

Em um terceiro momento, quando nos aprofundamos na relação entre a COSAT, a 

chefia e os serviços de segurança, identificamos a proximidade da COSAT com 

estas últimas e um distanciamento dos trabalhadores que, em nenhum momento, 

são consultados nas tomadas de decisão. Consideramos essencial a COSAT 

aproximar-se de sua base e construir um espaço de debate democrático, abrindo as 

reuniões para participação dos trabalhadores interessados, divulgando as ações e, 

principalmente, buscando a participação dos trabalhadores nas questões referentes 

à vigilância e na melhoria das condições e processos de trabalho. Essas ações são 



 173

                                                          

fundamentais para redirecionarem as COSATs para atuarem na perspectiva de 

saúde do trabalhador. 

É preciso maior divulgação das COSATs para que as pessoas possam livremente  

formar suas opiniões. Essas ações são fundamentais para legitimar a COSAT e 

construir uma base sólida para ingresso de novos membros. Como afirma Neffa 

(1981, apud MENDONÇA, 1987, p. 52), “[...] é fundamental que a participação se 

concretize em todas as esferas até o nível de posto de trabalho”.   

Quanto à relação com a chefia, é uma relação que sempre requer cautela por parte 

dos representantes da COSAT, pois eles relatam várias situações em que essas 

comissões não conseguem atuar quando a chefia se coloca em posição contrária à 

posição dessa comissão.  

As  COSATs têm repetido o modelo de atuação dos  Serviços de Segurança e 

Medicina do Trabalho, com características higienistas, voltadas para o saneamento 

do meio, a identificação de “riscos grosseiros”19 e adoção de equipamentos de 

proteção individual como primeira alternativa para sanar os problemas. Em alguns 

locais em que não há esses serviços, as atividades de saúde ocupacional são 

desenvolvidas pela COSAT.  

Observamos, ainda, que o conhecimento adquirido no curso têm conferido status 

diferenciado aos membros da COSAT ao retornarem para suas unidades, o que tem 

levado a se afastarem dos demais trabalhadores. Começa, então, a subverter a 

 
19 Riscos grosseiros: :riscos presentes no ambiente de trabalho e que possuem  fácil visualização. 
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ideologia da COSAT, porque não é mais porta-voz de trabalhador nenhum, torna-

se, ao lado da direção e da Medicina do Trabalho, uma terceira instância de poder.  

Dentre as mudanças já ocorridas na programação do curso de formação, 

procuramos oferecer um tempo maior para a elaboração e discussão do mapa de 

risco e aumento no número de psicodramas enfocando: a) os papéis dos membros 

da COSAT; b) a construção do espaço da COSAT. Essas mudanças foram 

influenciadas pelos primeiros resultados deste estudo, porém as reflexões sobre 

esses resultados podem contribuir para que a equipe responsável pela capacitação 

trace novos rumos. 

Entendemos que a dificuldade de atuação são processos históricos e de difícil 

desconstrução, porém nos reportamos a Foucault (1979), que afirma que a relação 

desigual de forças numa relação de poder implica um diferencial de potencial. Por 

isso, entendemos que os trabalhadores devem potencializar o seu recurso, ou 

diferencial que está principalmente no seu conhecimento sobre o ambiente de 

trabalho. 

Compreendemos que os processos de mudança são lentos, porém os grupos 

organizados sempre conseguem algum resultado e por isso devem ser 

potencializados. Segundo Dallari (1984, p. 46), “[...] sempre o grupo consegue mais 

que qualquer de seus integrantes obteria  se agisse isoladamente”. 

Constatamos que as COSATs estão sendo dasativadas, ou funcionando com um 

número muito reduzido de membros, ou sem reeleição há dois ou três anos. Essa 
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situação requer medidas urgentes, no sentido de envolver os diversos atores 

sociais, como os sindicatos, profissionais dos serviços de segurança e Medicina do 

Trabalho, CRST, gerentes de unidades, Governo do Estado, entre outros, e definir o 

papel que cabe a cada um na estruturação, suporte e acompanhamento dessas 

comissões.  

Assim, este estudo produziu diversos questionamentos e apontou alguns pontos que 

dificultam a atuação das COSATs. Esperamos que essas indagações sejam mais 

problematizadas e aprofundados  por trabalhadores e profissionais da área. 

Acreditamos que uma das contribuições desta pesquisa foi dar visibilidade às 

COSATs e, a partir daí, inspirar novos debates. A riqueza das falas dos 

protagonistas, aqui apresentadas, não só nos possibilita traçar algumas 

considerações sobre essas comissões, mas nos convida, e aos interessados, a 

lançar novos olhares, ampliar a escuta e trazer novos questionamentos e até novos 

estudos que possam contribuir com essas comissões. 

Um grande incentivo na realização deste estudo foi a nossa crença na capacidade 

de mudança por meio do coletivo de trabalhadores e de seu inatingível 

conhecimento sobre o seu trabalho, que não pode ser capturado. Acreditamos nas 

possibilidades de mudanças por meio das comissões, que devem potencializar este 

saber. Os espaços coletivos se constroem inicialmente ocupando esses espaços e 

depois invertendo a lógica contrária à sua existência. Utopia? Talvez.  É nisso que 

acreditamos. 
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Das utopias 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 

não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 

a mágica presença das estrelas! 

                    ( MÁRIO QUINTANA) 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ - REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO BIOMÉDICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 Gostaríamos de convidá-los a participar voluntariamente como sujeito da pesquisa 
“Comissão de Saúde do Trabalhador: avaliando uma experiência pioneira da 
Secretaria Estadual de Saúde no Estado do Espírito Santo”. Trata-se da minha 
dissertação de mestrado. Após esclarecimentos sobre o projeto e as informações a 
seguir, caso concorde, por favor, assine ao final do documento, em duas vias. Uma 
delas deverá ficar em seu poder e a outra ficará com o pesquisador responsável. 
 Em caso de dúvida, procure o pesquisador responsável pela pesquisa. 

  
Título do Projeto: COMISSÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR: avaliando uma 
experiência pioneira da Secretaria Estadual  de Saúde no Estado do Espírito Santo. 

 

Pesquisador Responsável: Liliane Graça Santana 

Orientadora: Profª Drª Rita de Cássia Duarte Lima 
 
Telefone para contato:  (27 ) 3381-3332 ; (27) 9905-7470 
 
Objetivos e procedimentos da pesquisa: a presente pesquisa tem como objetivos 
avaliar a experiência de implantação das COSATs e seus  impactos no cotidiano de 
produção de trabalho em saúde . 
 
A sua participação se dará na etapa final do estudo, quando realizaremos 
entrevistas e um grupo focal (grupo de discussão) sobre as COSATs, que serão 
gravados em fitas cassetes   para posterior análise dos dados. Esclarecemos que, 
para garantir o sigilo, o seu nome será omitido e você terá o direito de retirar o 
consentimento a qualquer tempo. As fitas cassetes serão destruídas após a 
transcrição e término do trabalho.  
 
 
Local e data: 
 
__________________________________________________________________ 
 Nome e assinatura do pesquisador  
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Eu, ___________________________________________________________  
 
RG/ CPF ____________________ , abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo, Comissão de Saúde do Trabalhador: avaliando uma experiência pioneira da 
Secretaria Estadual de Saúde no Estado do Espírito Santo, como sujeito da 
pesquisa.  Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Liliane Graça 
Santana sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 
qualquer penalidade.  
 
Local e data: 
 
___________________________________________________________ 
Nome e assinatura do participante  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO - OFICINA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ - REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO BIOMÉDICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 Gostaríamos de convidá-los a participar voluntariamente como sujeito da pesquisa 
“Comissão de Saúde do Trabalhador: Avaliando uma experiência pioneira da 
Secretaria Estadual de Saúde no Estado do Espírito Santo”. Trata-se da minha 
dissertação de mestrado. Após esclarecimentos sobre o projeto e as informações a 
seguir, caso concorde, por favor, assine ao final do documento, em duas vias. Uma 
delas deverá ficar em seu poder e a outra ficará com o pesquisador responsável. 
 Em caso de dúvida, procure o pesquisador responsável pela pesquisa. 

  
Título do Projeto: COMISSÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR: avaliando uma 
experiência pioneira da Secretaria Estadual  de Saúde no Estado do Espírito Santo. 

 

Pesquisador Responsável: Liliane Graça Santana 

Orientadora: Profª Drª Rita de Cássia Duarte Lima 
 
Telefone para contato: (27 ) 3381-3332; (27) 9905-7470 
 
Objetivos e procedimentos da pesquisa: A presente pesquisa tem como objetivos 
avaliar a experiência de implantação das COSATs e seus  impactos no cotidiano de 
produção de trabalho em saúde. 
 
A sua participação se dará na etapa final do estudo, quando realizaremos um grupo 
focal (grupo de discussão) sobre as COSATs, que serão gravados em fitas cassetes   
para posterior análise dos dados. Esclarecemos que, para garantir o sigilo, o seu 
nome será omitido e você terá o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo. 
As fitas cassetes serão destruídas após a transcrição e término do trabalho.  
 
 
Local e data: 
 
__________________________________________________________________ 

 Nome e assinatura do pesquisador  
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Eu, ______________________________________________________________  

 
RG/ CPF ____________________ , abaixo assinado, concordo em participar do 
estudo, “Comissão de Saúde do Trabalhador: Avaliando uma experiência pioneira 
da Secretaria Estadual de Saúde no Estado do Espírito Santo, como sujeito da 
pesquisa. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisadora Liliane 
Graça Santana  sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 
os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso 
leve a qualquer penalidade .  

 
Local e data: 
 
 
___________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do participante  
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO BIOMÉDICO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE COLETIVA 

 
INSTRUMENTO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
Título do Projeto: COMISSÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR: avaliando uma 
experiência pioneira da Secretaria Estadual de Saúde no Estado do Espírito Santo 
 
Identificação: 
- Sexo: (  )Masculino                 (  )  Feminino 
- Idade: 
- Unidade de saúde: 
- Função: 
- Setor: 
- Tempo na instituição:  
 
Entrevista: 
1. Por que se candidatou?  
(quantos mandatos teve, e caso tenha se recandidatado, explicar o motivo) 
 
2. Qual o seu papel como membro da COSAT? 
 
3. Como são eleitas as ações prioritárias da COSAT? Quais as ações eleitas em sua 
gestão? Há um planejamento dessas ações? Se não conseguem definir/planejar, 
quais as dificuldades? 
 
4. Na gestão da qual participou, foi elaborado o mapa de risco? Em que momento e 
quais encaminhamentos foram dados a partir do mapa de risco? (se não foi 
realizado, explicar o motivo) 
 
5. Quais os avanços e conquistas conseguidos pela COSAT,  em sua unidade? 
 
6. Quais as dificuldades encontradas para realizarem as ações propostas? 
 
7. O que tem facilitado a atuação? 
 
8. Como se dá a relação com a direção e com os serviços de Segurança e Medicina 
do Trabalho dentro da unidade? E a relação com os sindicatos? Há em algum 
momento conflito de papéis ou briga por espaços? 
 
9. Que ações são mais demandadas para a comissão? 
 
10. Como você vê a implantação de uma  COSAT dentro de  uma unidade de saúde 
pública? 
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11. Você acha que a COSAT possui autonomia para atuar? Por quê? 
 
12. Quais os pontos positivos e negativos do curso de formação da COSAT? 
 
13. Você considera a COSAT um instrumento capaz de reverter as condições de 
trabalho? O que é necessário para que isso aconteça? 
 
14- Avalie, de forma geral, a experiência da COSAT em sua unidade. 
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