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Dizem que finjo ou minto 
Tudo o que escrevo. Não. 
Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação. 
Não uso o coração. 

 
 
 

Tudo o que sonho ou passo, 
O que me falha ou finda, 

É como um terraço 
Sobre outra coisa ainda 
Essa coisa é que é linda 

 
 
 

Por isso escrevo em meio 
Do que não está ao pé, 
Livre do meu enleio, 
Sério do que não é. 
Sentir? Sinta quem lê! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Pessoa “Isto”, o Cancioneiro. 
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No meio do caminho a surpresa de uma doença crônica. 
Para a continuidade desse percurso, foi preciso coragem para continuar! 

Foi preciso a compreensão de todos! 
Foi preciso acreditar, que mesmo com deficiências motoras, neurológicas eu poderia percorrer 

esse caminho. 
Foi preciso acreditar. 

 
Hoje, 

Um grito de vitória e, 
A crença na cura da Esclerose Múltipla. 

 
 
 
 
 
 
 

Esta Tese é oferecida a todos os portadores, como eu, de Esclerose Múltipla-EM. 
 E, a todos portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA. 

 
 
 

Esta Tese é oferecida especialmente à Profa. Dra. Lucília Augusta Reboredo, que faria parte 
da banca examinadora, infelizmente acometida também por uma doença crônica – Esclerose 

Lateral Amiotrófica. 
Lucília, você está presente, tenha certeza. 
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Ao querido e brilhante Professor Doutor Charles Peter Tilbery, 
Uma vida profissional dedicada à neurologia e à pesquisa. 

Uma vida dedicada aos pacientes. 
Um médico que promove a saúde e acredita na evolução da ciência de forma interdisciplinar. 

Um lindo SER HUMANO. 
 

Meu eterno afeto, carinho e gratidão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao meu querido e brilhante terapeuta Doutor Antonio Miguel Filho. 
Por ter me acompanhado nesta empreitada com sapiência e tolerância. 

Por sua dignidade. 
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RESUMO 

 
 

Essa tese se constitui em uma reflexão crítica que contempla o desemprego 
do mercado de trabalho formal dos trabalhadores brasileiros e argentinos e sua 
passagem para o emprego/ocupação na informalidade. Além disso, diagnosticamos, 
por meio de depoimentos, os efeitos da mudança de emprego sobre a saúde física e 
mental do grupo de trabalhadores que participou deste estudo. Investigamos 
também a visibilidade e eficácia dos programas públicos de emprego e saúde dos 
dois países. Desenvolvemos um conjunto de reflexões teóricas versando sobre as 
mudanças do mercado de trabalho e o novo padrão de desenvolvimento capitalista, 
e o processo de informalidade e as razões que levam à inserção dos trabalhadores 
no mercado de trabalho informal e suas conseqüências sociais.  

Conceituamos saúde, saúde física e mental, promoção da saúde e trabalho 
para analisar as políticas públicas e suas influências na saúde dos cidadãos. 
Caracterizamos e analisamos o complexo saúde/trabalho/informalidade/inseguridade 
social na Argentina e no Brasil.  

Através de Sondagem, traçamos o perfil de ex-empregados do mercado de 
trabalho formal que hoje estão empregados/ocupados na informalidade, e 
verificamos os agravos na saúde física e mental dos trabalhadores.   

Dentre os resultados alcançados, destacamos os seguintes: o trabalhador se 
sente inseguro por estar à margem do Sistema Público de Seguridade Social; a 
demissão produz um impacto nitidamente marcante sobre a saúde física e mental do 
trabalhador imediatamente após a sua concretização; os sintomas/sentimentos 
mais citados derivados da demissão e da passagem para a informalidade são 
inapetência, insônia, tensão nervosa, paranóia, medo, depressão, aumento na 
agressividade, sentimentos de impotência psíquica, medo do futuro, desesperança, 
tristeza, raiva, dores de cabeça e dores de estomago, entre outros. Além disso, 
constatamos a presença freqüente de distúrbios nas relações interpessoais, com 
reflexo acentuado na família do ex-empregado; a condição de informalidade, por 
estar associada à inseguridade social, contribui de forma significativa para o 
sentimento de desamparo do ex-empregado; a maioria dos trabalhadores acredita 
que o governo deva criar mecanismos que possibilitem enfrentar a condição de 
inseguridade social na qual vivem.  

Diagnosticamos também elementos que podem levar ao questionamento e 
aprimoramento de programas públicos de emprego e saúde, com o objetivo de 
torná-los operacionais e eficazes.  

A principal diferença de comportamento observada entre os trabalhadores 
argentinos e brasileiros da amostra, refere-se à auto-estima, estrutura emocional 
com maior resistência para suportar cargas emocionais, consciência política e social 
e formação educacional. 
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RESUMEN 

 
 
 

Esta tesis se constituye en una reflexión crítica que contempla el desempleo 
en el mercado de trabajo formal de los trabajadores brasileños y argentinos y su 
pasaje para el empleo/ocupación informal. Además, diagnosticamos, por medio de 
declaraciones, los efectos del cambio de trabajo sobre la salud física y mental del 
grupo de trabajadores que participaron de este estudio. Investigamos también la 
visibilidad y eficacia de los programas públicos de empleo y salud de los dos países. 
Desarrollamos un conjunto de reflexiones teóricas versando sobre los cambios del 
mercado de trabajo y el nuevo patrón de desarrollo capitalista; y el proceso de 
informalidad y las razones que llevan a la inserción de los trabajadores en el 
mercado de trabajo informal y sus consecuencias sociales.  

Conceptuamos salud, salud física y mental, promoción de la salud y trabajo 
para analizar las políticas públicas y sus influencias en la salud de los ciudadanos. 
Caracterizamos y analizamos el complejo salud /trabajo/informalidad/inseguridad 
social en Argentina y en Brasil.  

A través de Sondeo, trazamos el perfil de ex empleados del mercado de 
trabajo formal que hoy están empleados/ocupados en la informalidad, y verificamos 
los daños en la salud física y mental de los trabajadores.  

Entre los resultados alcanzados, destacamos los siguientes: el trabajador se 
siente inseguro por estar al margen del Sistema Público de Seguridad Social; el 
despido produce un impacto nítidamente marcante sobre la salud física y mental del 
trabajador inmediatamente después de que se concreta; los síntomas/sentimientos 
más citados derivados del despido y del pasaje para la informalidad son inapetencia, 
insomnio, tensión nerviosa, paranoia, miedo, depresión, aumento de la agresividad, 
sentimientos de impotencia psíquica, miedo del futuro, desesperanza, tristeza, rabia, 
dolores de cabeza y dolores de estómago, entre otros. Además, constatamos la 
presencia frecuente de disturbios en las relaciones interpersonales, con reflejo 
acentuado en la familia del ex empleado; la condición de informalidad, por estar 
asociada a la inseguridad social, contribuye de forma significativa, para el sentimento 
de desamparo del ex empleado; la mayoría de los trabajadores cree que el gobierno 
debe crear mecanismos que posibiliten enfrentar la condición de inseguridad social 
en la que viven.  

Diagnosticamos también elementos que pueden llevar al cuestionamiento y 
perfeccionamiento de programas públicos de empleo y salud, con el objetivo de 
volverlos operacionales y eficaces.  

La principal diferencia de comportamiento observada entre los trabajadores 
argentinos y brasileños de la muestra se refiere a: autoestima, estructura emocional 
con mayor resistencia para soportar cargas emocionales, conciencia política y social 
y formación educacional. 
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ABSTRACT 

 
This thesis is made of a critical reflection that contemplates the unemployment 

of the formal workplace of Brazilian and Argentinian workers and their transition to 
informal work/occupation. Furthermore we diagnosed through testimony, the effects 
of the change of employment on the physical and mental health of the group of 
workers that participated in this study. We also investigated the visibility and 
effectiveness of the public employment and health programs of both countries.  We 
developed a set of theoretical reflections about changes in the workplace and the 
new tendency of capitalism development; and the process of informality and the 
reasons that led to the placement of the workers into the informal workplace and its 
social consequences. 

We defined health, physical and mental health, the promotion of health and 
work, to analyse public policies and their influences on the health of the citizen. We 
characterized and analysed the complex health/work/informality/social insecurity in 
Argentina and Brazil.  

Through research we drew up a profile of the ex-employed of the formal work 
market that today are employed /occupied in the informal work place, and we verified 
the worsening of the physical and mental health of the workers. 

Amongst the results we attained we highlight the following: the worker feels 
insecure for being outside the Public Social Security System; the demission produces 
an impact clearly marking on the physical and mental health of the worker 
immediately after it happens; the symptoms/feelings  most mentioned deriving from 
the demission and the passing onto informality are ; loss of appetite, insomnia, 
nervous tension, paranoia, fear, depression, an increase of aggression, a feeling of 
mental impotency, fear of the future, despair, sadness, anger, headaches and 
stomach aches amongst others. Furthermore we noted the frequent presence of a 
disturbance in interpersonal relationships, with marked reflex on the family of the ex-
employed; the condition of informality, because it is associated to social insecurity, 
contributes significantly to the feeling of helplessness of the ex-employed; most 
workers believe that the government should create mechanisms that make it possible 
for them to face the social insecurity that they are going through. 

We also diagnosed elements that can lead to the questioning and honing of 
the public programs of health and employment, with the objective of making them 
operational and effective. 

The main difference of behavior observed among the Brazilian and 
Argentinian workers refer to: self-esteem, emotional structure with a bigger 
resistence to handle emotional baggage, political and social consciousness and 
education. 
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SOMMAIRE 

 
Cette thèse se constitue une réflexion critique qui contemple le chômage dans 

le marché du travail formel concernant les travailleurs brésiliens et argentins et son 
passage à l´emploi/occupation dans l´informalité. En plus, on a diagnostiqué, par 
dépositions, les effets du changement de l´emploi sur la santé physique et mentale 
du groupe de travailleurs qui on fait partie de cet étude. On a fait aussi des 
recherches sur la visibilité et l´efficacité des programmes publiques de l´emploi et la 
santé concernant les deux pays. 

On a développé l´ensemble de reflexions théoriques qui ont versé sur le 
changement du marché de travail et le nouveau modèle de développement 
capitaliste; et le procès de l´informalité et les raisons qui conduisent à l´insertion des 
travailleurs dans le marché du travail informel et ses consequences sociales. 

On a fixé le concept de la santé physique et mentale, la promotion de la santé 
et du travail pour analyser les politiques publiques et ses influences à la santé des 
citoyens. On a caracterisé et on a analysé le complexe santé/travail/ 
informalité/insecurité sociale en Argentine et au Brésil.  

À travers un sondage, on a tracé le profil des ex-employés dans le marché du 
travail formel qui sont aujourd´hui employés/occupés dans l´informalité, et on a verifié 
les aggraves à la santé physique et mentale des travailleurs. 

Parmi les resultats atteints, on met en evidence les points suivants: le 
travailleur se sent insécure pour être en marge du Systeme Publique de la Securité 
Sociale; la démission produit un impact netment marquant sur la santé physique et 
mentale du travailleur immédiatement après sa concrétisation; les symptômes/ 
sentiments les plus cités derivés de la demission et son passage à l´informalité sont: 
l´inapetence, l´insonie, la tension nerveuse, la paranoïa, la peur du future, le 
désespoir, la tristesse, la rage, mals de tête et mals d´estomac parmi d´autres. En 
plus, on a verifié la présence fréquente de troubles dans les relations 
interpersonnelles, avec un reflexe accentué dans la famille de l´ex-employé; la 
condition de l´informalité à cause de l´insecurité sociale contribue de forme 
signaficative, pour le sentiment d´abandon de l´ex-employé; la majorité des 
travailleurs croit que le gouvernement doit créer des méchanismes qui rendent 
possible d´afronter la condition de l´insecurité sociale où ils vivent.  

On a diagnostiqué aussi les elements qui peuvent conduire au 
questionemment et le perfectionnement concernant les programes publiques de 
l´emploi et de la santé, avec l´objetif de les devenir operationnels et efficaces.  

La principale différence de comportement observée entre les travailleurs 
argentins et brésiliens dans la recherche se réfere à: l´amour-propre, le structure 
émotionnel avec la plus grande résistance pour supporter des charges 
émotionnelles, conscience politique et sociale et formation educationnelle.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese de doutorado apresenta como tema central: Para onde vamos? A 

saúde física e mental de ex-empregados brasileiros e argentinos do mercado de 

trabalho formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. Um 

estudo comparativo entre Brasil e Argentina.  

Considerando os últimos 25 anos, as economias latino-americanas vêm 

mudando de forma complexa devido à grande diversidade de novas e recriadas 

áreas de atividade produtiva, como também em termos tecnológicos, acirrando a sua 

heterogeneidade estrutural.  

Este novo contexto econômico, por outro lado, está servindo de desafio para 

repensarmos, redimensionarmos e quiçá construirmos novos caminhos e novas 

formas de atuação e intervenção no sentido da Promoção Humana. 

O caso e o descaso com relação ao emprego remetem à definição e reflexão 

sobre o desemprego tecnológico. Dentre os traços característicos do capitalismo, o 

desemprego tecnológico está associado ao aprimoramento da tecnologia, na medida 

em que apresenta a racionalização dos processos produtivos e aumento da 

produtividade do trabalho. 2 

Lembramos que, em 1823, o inglês David Ricardo, em seu livro Princípios da 

economia política e tributação – publicado no século XIX, destaca: 

[...] a opinião defendida pela classe trabalhadora de que o emprego 
da máquina é freqüentemente prejudicial aos seus interesses não 

                                            
2 Os economistas clássicos, desde David Ricardo, destacam o desemprego tecnológico em suas 
obras, dentre as quais o capítulo XIII de o Capital, de Carlos Marx, é basilar. Sob a ótica da teoria 
econômica contemporânea, por outro lado, outras causas para o desemprego podem ser atribuídas 
às características e dinâmica do capitalismo, como à insuficiência de demanda efetiva, no caso de se 
verificar a contenção do nível de atividade econômica e oferta de empregos face ao volume de 
pessoas que desejam/necessitam trabalhar; sazonalidade; fricções de mercado; e desemprego 
estrutural, no caso do perfil dos requisitos dos empregos oferecidos serem distintos das 
características da força de trabalho. 
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emana de preconceitos ou erros, mas está de acordo com os 
princípios corretos da economia política. 3  

Porém, o caso e o descaso com o desemprego contemporâneo não se 

justificam apenas em decorrência do avanço tecnológico, como diz Cláudio Salm: 

[...] o desemprego aberto hoje é só a ponta do ICEBERG da 
precarização. A insegurança toma conta dos empregos 
considerados, até a pouco, como estáveis e os supranumerários ou 
inúteis para o mundo são os que mais crescem, principalmente entre 
os jovens. 4 

Warr, Schwefel, Svensson & Zollner, em seus estudos, comprovam que os 

desempregados e suas famílias sofrem substancial aumento no risco de adquirir 

doenças físicas e mentais que podem levar à sua morte prematura quando 

comparado ao restante da população empregada. 5 

Essa situação de desemprego vem sendo estudada, analisada e considerada 

também pela Organização Mundial de Saúde – OMS que, em seu relatório de 2001, 

denominado A saúde mental nova concepção e nova esperança, trata a saúde 

mental sob o prisma da saúde pública. 6 A situação da pobreza e do desemprego 

passa a ser considerada como fator preocupante, que pode desencadear doenças 

físicas e mentais nos trabalhadores, repercutindo sobre a saúde pública. O 

documento propõe construir novas formas de ação do Sistema Público de Saúde 

com o intuito de preservar a saúde das comunidades, de forma a promover e 

proteger a saúde de todos os cidadãos. 

                                            
3 RICARDO, David, Princípios de economia política e tributação, Coleção os Economistas, São Paulo: 
Nova Cultural, 1982, p. 264. 
4  SALM, Cláudio, Robert Castel “Les métamorfoses du travail”: Comentários, Rio de Janeiro, 1999, 
(mimeo). 
5 WARR, Peter, Work, unemployment, and mental health, Oxford: Clarendon Press. 1987; 
SCHWEFEL, Detlef,  SVENSSON, Per-Gunnar & ZOLLNER, Herbert K.F. (ed), Unemployment, social 
vulnerability, and health in Europe, Berlim: Spinger Verlag, 1987. 
6  WORLD HEALTH ORGANIZATION, The world health report. Mental health: new understanding, 
new hope, Genebra: WHO, 2001. 
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Nesta tese, consideramos uma visão ampla do conceito de saúde. 

Privilegiamos a saúde pública e remetemos a sua atuação para a promoção e 

proteção da saúde como agentes fundamentais para o bem estar humano. Os 

pressupostos das Conferências Internacionais sobre a Promoção da Saúde, 

realizadas periodicamente pela Organização Mundial da Saúde, são contemplados 

neste trabalho com o objetivo de demonstrar que há instrumentos suficientes para a 

construção de bons pólos de trabalho que possam enriquecer os caminhos da saúde 

pública no Brasil e na Argentina.  

Na medida em que o conceito de saúde pública é político e social, a 

sociedade deve reivindicar e as instâncias públicas devem criar instrumentos 

adequados para intervir e cumprir seu papel de promover a saúde, prevenir as 

doenças de ordem física ou mental, e melhorar a qualidade de vida da população. 

Assim, por exemplo, as Conferências Internacionais de Saúde primam por 

estabelecer diretrizes que se constituam em padrões mundiais para diferentes 

governos. Em Ottawa, no ano de 1986, a recomendação é capacitar pessoas e 

comunidades no sentido de preservar, controlar e melhorar a saúde. A Conferência 

de Adelaide, em 1988, defende a construção de políticas públicas no campo da 

saúde que privilegiem a eqüidade e que considerem os impactos de tais políticas 

sobre a saúde da população. Em Sundsvall, no ano de 1991, a diretriz se volta para 

a criação de ambientes que propiciem o desenvolvimento sadio das pessoas, ou 

seja, comunidade, casa, trabalho, espaço de lazer, enfim, as estruturas que 

determinam o acesso aos recursos para viver e as oportunidades para ter maior 

poder de decisão. Ou seja, o conceito de empowerment (empoderamento) começa a 

ser introduzido. Em Jacarta, em 1997, amplia-se a agenda de Otawa, ou seja, a 

orientação é fortalecer a ação comunitária, promover a responsabilidade social, 
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aumentar os investimentos no campo da saúde, expandir parcerias entre os 

diferentes setores, em todos os níveis do governo e da sociedade, aumentar o 

empoderamento das comunidades e definir cenários prioritários para atuação, por 

exemplo, escolas e ambientes de trabalho, entre outros. Em 2000, na Cidade do 

México, reafirmam-se as diretrizes anteriores e se enfatiza a necessidade da 

responsabilidade social para a saúde.  

Em 1992, a Organização Pan-americana de Saúde – OPAS lança a 

Declaração de Bogotá – com o objetivo de fortalecer o conceito e as ações de 

promoção da saúde na América Latina. Esse documento estabelece cinco princípios. 

O primeiro se refere à superação das desigualdades como, por exemplo, as 

assimetrias de cobertura, acesso e qualidade nos serviços de saúde. O segundo diz 

respeito à necessidade de se criar programas alternativos de saúde pública, 

orientados para combater tanto as enfermidades causadas pelo atraso e a pobreza, 

quanto aquelas derivadas da urbanização e industrialização. O terceiro princípio 

confirma o processo democrático nas relações políticas e sociais. O quarto defende 

a busca da eqüidade. Finalmente, o quinto apóia o desenvolvimento dos seres 

humanos e da sociedade de forma plena. Adicionalmente, a Declaração de Bogotá 

estabelece três estratégias para a promoção da saúde na região latino-americana: 

construir a cultura da saúde, alterando valores, crenças e atitudes; aprimorar o setor 

da saúde, destacando o conceito e as ações de promoção da saúde; e mobilizar a 

sociedade para firmar a vontade política e o compromisso de priorizar a saúde.7 

Cotidianamente, estamos vivenciando pressões políticas e 

psicosocioeconômicas que nos levam a conviver com a informalidade como parte 

                                            

7 Os documentos mencionados podem ser consultados em www.who.search. 
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integrante e pseudolegal da vida humana. Neste trabalho, registraremos as 

mudanças estruturais e o efeito perverso da pseudolegalidade invadindo o indivíduo 

na sua vida mental, familiar, profissional e emocional, trazendo-lhe conseqüências 

também perversas ao desenvolvimento pleno. 

Ao detectarmos, no momento presente, um contexto econômico distinto com 

relação ao período entre o pós-guerra e o final da década de 1970, os efeitos da 

informalidade sobre a saúde física e mental dos trabalhadores se constituem no 

problema central desta pesquisa.  Nessa medida, impõe-se um novo olhar para a 

expansão capitalista e para a necessidade do desenvolvimento da promoção 

humana e, conseqüentemente, da promoção da saúde. É com esse espírito que 

nosso trabalho foi realizado.  

Segundo Cacciamali: 

[...] uma expansão capitalista de qualidade requer a presença do 
Estado Nacional desempenhando pelo menos dois papéis: promotor 
do crescimento econômico, ou seja, que pratique políticas 
econômicas que conduzam ao crescimento econômico; e regulador 
dos mercados e de outras funções sociais, com os objetivos tanto de 
impor padrões qualitativos que impeçam a espoliação dos bens 
comuns e privados, como de prover a distribuição da riqueza e da 
renda geradas. É nesse sentido que se afirma que as condições sob 
as quais se realiza a reprodução da população, independentemente 
das formas de inserção do trabalho, formal e informal, expressam 
perfis distintos em virtude do padrão de desenvolvimento capitalista 
de uma dada sociedade, espaço e localidade. 8 

Com a globalização, redefinem-se as diferentes áreas da vida social, como a 

tecnologia, a cultura, a economia, a religião e a comunicação, entre outras, 

Featherstone salienta que a uniformização e a difusão internacional de hábitos, 

convenções e informações são crescentes, implicando valores positivos, por 

exemplo, a generalização de conceitos padronizados de cidadania em nível mundial. 

                                            
8  CACCIAMALI, Maria Cristina, Globalização e processo de informalidade, Economia e Sociedade, 
n.14, junho de 2000, p.153:174. 
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Essas, segundo o autor, são as bases para a existência e o aprofundamento de uma 

cultura global. 9 

Nas esferas política, econômica e social, o novo contexto mundial não pode 

deixar de prescindir da ação do Estado. A respeito do momento contemporâneo, 

Cacciamali, por exemplo, afirma que:  

[...] O contexto da globalização, se por um lado, encerra elementos 
que limitam a ação do estado nacional, por exemplo, no caso da 
seleção e implementação de uma determinada política econômica; 
por outro lado, requer sua ação ativa [...] para filtrar determinados 
efeitos provocados pela maior exposição ao exterior e maior 
integração das economias”.10 

Alguns desses efeitos podem ser perversos, por exemplo, associados à perda 

da identidade cultural; outros podem ser muito rápidos, como a destruição de 

determinados segmentos empresariais e ramos de atividade econômicas intensivas 

em mão-de-obra que não contaram com a oportunidade de se reestruturar num 

patamar tecnológico e de produtividade superiores; e outros podem ser positivos, 

como maior competição nos mercados, o aumento nos níveis de produtividade ou 

até generalização dos direitos humanos.  

O estado nacional, dessa forma, se mantém como palco de disputas e de 

conflitos de interesses e representações de diferentes grupos sociais, sendo um 

fator primordial na configuração da inserção internacional e do padrão de 

crescimento econômico e, principalmente, dos resultados sociais e da distribuição de 

renda. 

A informalidade deve ser submetida a regras coletivas. As políticas 

econômicas e sociais de curto e longo prazo devem contemplar as múltiplas 

dimensões da informalidade. A regulamentação no uso do trabalho tem influência 

                                            
9 FEATHERSTONE, Mike (editor), Globalização, pós-modernismo e identidade, capítulo - O 
desmanche da cultura, São Paulo: Studio Nobel, 1997, p.12. 
10 CACCIAMALI, Maria Cristina, 2000, op.cit. 
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direta não apenas no perfil de longo prazo da distribuição de renda, mas também na 

qualidade de vida no cotidiano do trabalhador, em sua vida familiar, no seu equilíbrio 

físico, psíquico e emocional, além de se constituir em um componente importante da 

cidadania.  

Nesse sentido, a universalização do contrato de trabalho sob a égide do 

Estado e a sua intervenção na definição de regras para os contratos coletivos da 

mão-de-obra organizada não apenas mantêm e/ou criam padrões que não 

depredam a força de trabalho, como permitem o acesso a direitos sociais. Como, por 

exemplo, os seguros, ou seja, a garantia de renda no caso de velhice, demissão 

involuntária, doenças e acidentes de trabalho, entre outros. Essas instituições 

sociais, além de representar avanços para a manutenção do bem-estar social, 

restringem a ação das ameaças dos mecanismos de desequilíbrio individual e 

familiar freqüentes na ocorrência desses casos, assim como de suas decorrências, 

por exemplo, a exacerbação da pobreza, violência e drogas, entre outras. 

Desde 1990, o elevado número de contratações à margem da legislação 

trabalhista observado no Brasil e na Argentina e a expansão de formas de 

contratação que, implícita ou explicitamente, burlam a legislação laboral têm efeitos 

não apenas sobre o uso indiscriminado do trabalho, mas sobre a cidadania. Os 

assalariados sem registro não têm acesso a um conjunto de garantias sociais, nem 

compõem um corpo coletivo. Não têm direitos, nem obrigações. Soma-se a isso o 

fato de que essas contratações sonegam receitas ao Estado, reduzindo o fundo da 

seguridade pública social, limitando a realização de outras políticas sociais. 

Nesse palco de transformações, o indivíduo é relegado à espera do BOM 

TEMPO, do MOMENTO CERTO, ou do MOMENTO ADEQUADO, acumulando-se 

de comportamentos/sentimentos/sintomas como agressividade, insegurança, 
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insatisfação, indecisão, angústia, ansiedade, depressão, dores de cabeça, de 

estômago e estresse, além de exercer comportamentos de subserviência.  

As reformas atribuem outras funções para o Estado Nacional, minimalistas e 

desregulamentadoras, reformulando funções da política social. No entanto, não se 

desvelam ao indivíduo as novas formas ou contingências de sobrevivência nessa re-

criação social.  

Offe processa uma análise comparativa dos mercados de trabalho, contratos 

de trabalho, formas de organização da força de trabalho e a política estatal orientada 

para o mercado de trabalho. O autor verifica que a distribuição dos riscos do 

mercado de trabalho é desigual entre diferentes e específicos grupos, sendo 

maiores para os menos qualificados e os mais pobres.11  

Outros autores, com os quais dialogaremos ao longo de nosso trabalho, 

afirmam que as transformações do mundo do trabalho produzem um indivíduo cheio 

de medos, em constante pânico e inseguro. Um indivíduo que ao tentar acompanhar 

os movimentos evolutivos perde a sua real identidade fabricando neuroses, 

psicoses, fobias que lhe acarretam sérios problemas de ordem física, mental e 

psicológica.  

Como bem diz Estramiana, o status de estar empregado e de ter um posto de 

trabalho contribui para o desenvolvimento da auto-estima. Em contrapartida, 

pessoas que se encontram desempregadas ou empregados/ocupados na 

informalidade apresentam comportamentos de culpabilidade e medo.12 

 Podemos também nos reportar a Dejours, quando  afirma que o medo 

constitui uma das dimensões da vivência dos trabalhadores  e  nos diferentes tipos 

                                            
11 OFFE, Clauss, Capitalismo desorganizado, capítulo - A economia política do mercado de trabalho, 
São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989.  
12 ESTRAMIANA, José Luís Álvaro, Desempleo y bienestar psicológico, Madrid: Siglo Veintiuno de 
España, Editores S.A., 1992. 
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de ocupações profissionais, sendo um fator crescente mediante a manutenção de 

altas taxas de desemprego. O autor deixa claro que “o trabalho atravessa 

profundamente a vivência da doença: doença-avesso do-trabalho, a tal ponto que a 

falta do trabalho torna-se um sinônimo de doença”.13 

Para Dejours, doença e trabalho são indissoluvelmente ligados e guardam 

conteúdos ideologizados de vergonha e de defesa. A ideologia da vergonha carrega 

um conteúdo silencioso quando, por exemplo, o trabalhador empregado ou 

desempregado omite o corpo, omite a dor, omite o medo, omite a angústia. A 

ideologia defensiva, por outro lado, se caracteriza pelo desenvolvimento de 

mecanismos de defesa para suportar os momentos difíceis, angustiantes, a busca 

de saídas que normalmente o levam ao alcoolismo, ao uso excesssivo do cigarro, à 

ingestão de drogas lícitas e ilícitas, ou ainda a atos violentos e comportamentos anti-

sociais. Como última defesa, o trabalhador constrói a loucura, que pode ser 

observada por meio de comportamentos neuróticos, psicóticos, depressões, 

paranóias, pânicos etc. Quando o trabalhador não se utiliza dessas saídas, só há 

uma última: a morte. 

Dejours fornece uma série de dados empíricos extraídos de pesquisas 

realizadas no Laboratório de Psicologia do Trabalho do CNAM - Conservatório 

Nacional de Artes e Ofícios da França. Ele evoca casos de descompensação 

psíquica e mesmo de suicídios no local de trabalho. A dotação de responsabilidade 

exagerada leva a uma patologia que, por vezes, leva à morte ou a problemas 

mentais irreparáveis. Um exemplo é o suicídio por excesso de responsabilidade de 

um supervisor de uma empresa produtora de gás e energia elétrica na França. Esse 

trabalhador, para contemplar as exigências do novo modelo produtivo e fazer frente 

                                            
13DEJOURS, Christhophe, A loucura do trabalho. Estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: 
Ed. Cortez, 5a edição ampliada, 2000.  



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

14

ao medo de errar, de esquecer, evidenciou-se em sinais antes de se suicidar: colou 

em seu corpo dezenas de post-it amarelos, que são utilizados para anotar coisas 

que não se devem esquecer; no caso, ele registrou situações, lembretes que 

poderiam causar riscos aos trabalhadores ou aos clientes.14 

No momento presente, a sociedade produz um Homem individualista e pouco 

solidário, fruto da precarização do trabalho assalariado, e do enfraquecimento e 

fragilização da organização sindical e de outras instituições de solidariedade. Um 

Homem temeroso e preocupado com o amanhã, um homem que, segundo Dejours, 

tem que compreender a sua história e dela fazer parte. 15 Entendendo-se por 

história, a história dos trabalhadores, dos movimentos trabalhistas e das correlações 

de forças entre trabalhadores, patrões e Estado. Portanto, o tema Saúde dos 

Trabalhadores implica estudar a evolução das condições de trabalho e vida, e não 

pode ficar dissociado das lutas e reivindicações da promoção humana. 

O processo histórico mostra uma frente de luta pela saúde, por melhores 

condições de vida e trabalho. A História da Saúde dos Trabalhadores aparece como 

sub-capítulo da história popular. A qualidade do emprego é relegada ao descaso, 

junto relega-se o trabalhador e a sua função criativa e produtiva. Assim, a saúde 

física e mental dos trabalhadores é desconsiderada. 

O desemprego se impõe violentamente aos trabalhadores em seu cotidiano, 

tirando-lhes o direito à plenitude do ato de viver, existir e evolver. Para um conjunto 

de autores, as exigências de vida e de trabalho ameaçam a própria reprodução da 

força de trabalho por meio de sua pauperização, aumentando-lhe o sofrimento. Esse 

                                            
14 DEJOURS, Christhophe, 2000, op.cit.  
15 DEJOURS, Christhophe, 2000, op.cit. 
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processo, segundo Dejours, é caracterizado pelos termos de miséria operária, 

podendo ser comparada a uma doença contagiosa.16 

Na América Latina, desde a década de 1960, vem se construindo no campo 

das ciências da saúde um novo marco teórico de compreensão sobre o adoecer 

humano, superando o modelo biomédico dominante, que tem como conceito a 

saúde e a doença como fenômenos isolados, biológicos, a-históricos e a - 

ideológicos. 

Laurell diz que o novo modelo compreende a saúde e a doença como um 

processo determinado socialmente, manifestando-se de forma diversa entre as 

diferentes classes sociais.17 Portanto, o modo de produção, os diversos modos de 

inserção no processo produtivo, o cotidiano e as relações sociais produzidas e 

identificadas nesse contexto são elementos fundamentais para a compreensão do 

processo saúde-doença. 

Desde a década de 1980, a manutenção do elevado desemprego e a 

crescente falta de segurança no mercado de trabalho têm levado a um agravamento 

das condições de saúde do trabalhador. Essa situação, quiçá uma tendência, 

contradiz o que tanto se debateu na Conferência Internacional sobre Atenção 

Primária da Saúde da Organização Mundial da Saúde – OMS de 1978: A saúde 

consiste em um estado de bem estar físico, psicológico e social. 

Mediante essa constatação, a Organização Mundial de Saúde – OMS, em seu 

último relatório mundial de 2002, registra a preocupação de alterar esse quadro 

utilizando-se de novas concepções e novas esperanças.  Nesse novo contexto, a 

idéia central é “cuidar sim, excluir não”, deixando claro que a OMS, desde meados 

de 1990, analisa a saúde física e mental de forma multidisciplinar e considera fatores 
                                            
16  Dejours cita Doray, Marx e Simon, em DEJOURS, Cristhophe, op.cit.  
17 LAURELL, Asa Cristina, La salud-enfermedad como proceso social, Revista Latinoamericana de 
Salud, vol.2, 1984. 
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biológicos, fisiológicos, históricos, econômicos, sociológicos e psicológicos, entre 

outros.  

O relatório dessa Organização registra que a saúde mental - negligenciada 

por muito tempo - é essencial para o bem estar geral das pessoas, das sociedades e 

dos países devendo ser encarada sob uma nova ótica.  A Dra. Gro Harlem 

Brundtland – Diretora Geral da OMS - enfatiza: “A OMS tem uma única opção: 

assegurar que a nossa geração seja a última a permitir que a vergonha e o estigma 

tomem a dianteira sobre a ciência e a razão”.18  

Esta tese adota o conceito de saúde do trabalhador como uma prática social 

instituinte, que se propõe a contribuir para a transformação da realidade de saúde 

dos trabalhadores. 19 A prática social instituinte, no entendimento de Baremblitt, é 

aquela que torna possível a articulação entre Promoção da Saúde e Trabalho, pois 

nessa relação se coloca a visão crítica do instituído, do benefício, do direito. 20 

Sabemos que conceituar saúde é uma tarefa por demais árdua, no entanto 

não é menos difícil definir Promoção da Saúde e Trabalho. Destacamos que essa 

articulação é marcada por críticas consistentes por vezes preconceituosas, e até 

mesmo com indefinições. Nessa medida, deixamos claro que não é nosso objetivo 

defender conceitos, posturas ideológicas, ou tendências.  Defendemos o princípio de 

que a saúde, o trabalho e as políticas públicas devem ser vistos como uma 

combinação de itens que levam à Promoção da Saúde e à Promoção Humana 

utilizando medidas e estratégias para alcançar tal propósito.   

                                            
18 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Relatório mundial de saúde. Nova concepção, nova 
esperança, Genebra: OMS, 2002. 
19 DIAS, Elisabeth. A atenção à saúde dos trabalhadores no setor saúde (Sistema Ùnico de Saúde - 
SUS), no Brasil. Tese de Doutorado defendida na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas: UNICAMP, 1994. 
20 BAREMBLITT, Gregório. Compêndio de análise institucional. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 
1994. 
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Esta tese se estrutura em seis capítulos. O primeiro trata da política 

neoliberal, a aplicação de sua agenda e a exacerbação das tensões sociais na 

região latino-americana, desde os anos de 1980. O capítulo seguinte expõe o 

desempenho do mercado de trabalho, o desemprego e a informalidade na América 

Latina nesse período, evidenciando o ajustamento econômico estrutural do Brasil e 

da Argentina.  

No terceiro capítulo, contemplamos quatro temas. O primeiro é apresentar o 

desenvolvimento do Sistema Público de Saúde, as lutas sociais e as mudanças 

institucionais que acompanharam esse processo, especialmente no Brasil. O 

segundo tema se refere aos efeitos da reestruturação produtiva, das transformações 

na organização do trabalho e nas relações de emprego sobre a saúde física e 

mental do trabalhador. O terceiro tema enfoca especificamente os efeitos do 

desemprego sobre a saúde física e mental do trabalhador, apontando os resultados 

de pesquisa de um conjunto representativo de estudos, realizados principalmente 

nos países europeus e nos Estados Unidos da América do Norte. E o quarto tema 

apresenta os recortes teóricos e conceituais de saúde-física, saúde mental, 

prevenção e promoção da saúde. 

O quarto capítulo se centra sobre a análise da evolução política da Argentina, 

os efeitos sobre as reformas do Sistema Público de Saúde, paralelamente à 

efetivação de mudanças conceituais e institucionais em decorrência da maior 

pressão das demandas sociais naquele país.  

O quinto capítulo apresenta a metodologia adotada, a concepção e as 

hipóteses empregadas para elaborar o instrumento de coleta de dados, a descrição 

da amostra e a contextualização do ambiente físico e psíquico, no qual a pesquisa 

de campo foi realizada.  
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O sexto capítulo, por sua vez, examina o processo saúde-doença de 

trabalhadores brasileiros e argentinos na informalidade. Assim, investigamos os 

resultados da sondagem e das entrevistas realizadas a partir de conceitos e marcos 

teóricos pertinentes, bem como realizamos a análise comparativa entre os 

amostrados brasileiros e argentinos quanto aos seus 

comportamentos/sintomas/sentimentos apresentados no desemprego e na 

passagem do mercado de trabalho formal para o emprego/ocupação na 

informalidade. 

Por fim, desenvolvemos as considerações finais, contemplando duas 

vertentes. Na primeira, contrastamos os principais resultados alcançados por esta 

tese com aqueles provenientes de recortes da literatura especializada. Na segunda, 

apresentamos nossas considerações sobre as necessidades de mudanças na 

concepção, orientação e operacionalização das políticas públicas, exigindo a 

interiorização de valores que priorizem a promoção da saúde e a criação de 

empregos de qualidade. Esses dois eixos sociais contribuem para determinar a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Encartamos um CD na contra capa que contém as transcrições das 

entrevistas com os trabalhadores e dirigentes sindicais; instrumentos de sondagem 

em português e espanhol; respostas das sondagens aplicadas no Brasil e na 

Argentina; tabulação completa dos dados dos dois países; e anexos.  

 

Maria de Fátima José-Silva 

São Paulo, Março de 2006. 
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CAPÍTULO I 

A POLÍTICA NEOLIBERAL, EXACERBAÇÃO DAS TENSÕES SOCIAIS NA 

AMÉRICA LATINA E A SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Este capítulo tem o objetivo de situar de forma operacional a orientação do 

ajustamento estrutural executado pelos governos latino-americanos, visando 

produzir um modelo econômico caracterizado pela maior liberalização econômica e 

comercial e maior competitividade. A política econômica escolhida nos últimos 25 

anos desencadeia fenômenos que levam à dicotomia social, afetando a inserção das 

pessoas no mercado de trabalho, sua seguridade social e criando novas condutas 

comportamentais. 

Em praticamente todos os países da região, verifica-se a redução das taxas 

de crescimento econômico, mudanças tecnológicas e sua reorganização. O 

ajustamento do mercado de trabalho da América Latina ocorre, nesse contexto, por 

meio de um conjunto de fenômenos, a saber: maiores taxas de desemprego e 

subemprego, expansão do setor informal, aumento do serviço doméstico e 

crescimento de vínculos assalariados informais, à margem da legislação 

trabalhista.21 

                                            
21 Adotamos o conceito de Setor Informal, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), sendo empregado pela maioria dos Sistemas Nacionais de Estatísticas. Esse conceito é 
estabelecido a partir da forma de organização das unidades produtivas, e considera os componentes 
do setor informal como o conjunto das empresas familiares operadas pelos proprietários e seus 
familiares, ou em sociedade com outros indivíduos. Assim, o setor informal é composto pelas 
unidades produtivas que não são constituídas como entidades legais separadas de seus 
proprietários, não dispondo ainda de registros contábeis usuais, padrões. A forma de organização da 
produção, a inserção legal e o tipo de contabilidade mantido pela unidade são os critérios que 
delimitam o setor informal.  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT, 15ª 
Conferência de Estatísticas do Trabalho, Genebra: OIT, 1993, p. 26.  Do mesmo modo, definimos 
mercado de trabalho informal o mercado de trabalho no qual o empregado não é registrado de acordo 
com a legislação laboral vigente, portanto, não participa do Sistema Público de Seguridade Social; e 
assalariado informal, o empregado ou trabalhador assalariado que participa desse mercado. 
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Este novo contexto econômico está servindo de desafio para repensarmos, 

redimensionarmos e quiçá construirmos novos caminhos e novas formas de atuação 

no sentido da Promoção Humana. 

A absorção das orientações da nova ordem neoliberal pelos governos dos 

países latino-americanos, desde meados dos anos de 1980, fundadas no 

denominado Consenso de Washington, contingencia-se ao novo ajustamento social, 

considerando-se três eixos, a saber: político, econômico e social. Ao considerarmos 

esses eixos, destacamos, no político, a efetivação de regimes democráticos, que por 

sua vez se encontram envolvidos diretamente com a dimensão econômica. Os 

programas econômicos são concebidos com o objetivo manifesto de construir uma 

estrutura econômica mais competitiva. Assim, os governos executam programas de 

estabilização de preços e controle de déficit público; liberalizam o comércio; 

privatizam setores produtivos estatais; e definem novas formas de contrato no 

mercado de trabalho, de custos menores. Finalmente, no campo social, a orientação 

é conter a pobreza estrutural e os custos sociais advindos do desemprego e do 

subemprego.  

Frise-se quanto ao mercado de trabalho latino-americano que, além de 

registrarmos o desemprego e o subemprego, destaca-se o aumento na intensidade 

do trabalho, tanto nas atividades inseridas no novo modelo econômico, 

considerando os métodos empregados, quanto nas demais atividades, processos e 

formas de trabalho, como por exemplo, naquelas do setor informal. Ademais, 

salienta-se que o risco cotidiano do desemprego impõe nova disciplina à força de 

trabalho, ampliando os limites no uso de mão de obra e das horas de trabalho. 
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2. Liberalização comercial e reestruturação produtiva  

É importante notar que a liberalização do comércio implica reestruturação 

produtiva, que vem acompanhada de modernização e reorganização técnica e 

organizacional das empresas e demais atividades econômicas, com o objetivo de 

aumentar os níveis de produtividade. Esses elementos, juntamente com menor taxa 

de crescimento econômico, levam à forte redução, especialmente nos países da 

América do Sul, do emprego na indústria de transformação. Algumas ocupações 

industriais desaparecem, outras mudam as suas formas operacionais, novas 

ocupações são criadas ou os seus conteúdos são ampliados, denotando um avanço 

técnico-científico que vem sendo aplicado aos processos produtivos.  

Nesse cenário, atividades e ocupações técnicas, administrativas e de serviços 

expandem seu campo, alterando a estrutura ocupacional. Simultaneamente, 

podemos registrar maior contingente de mulheres participando do mercado de 

trabalho, redefinindo novos papéis sociais e econômicos segundo o gênero.  

O cenário também contempla mudanças nas práticas comerciais, de trabalho 

e nas relações cotidianas, apresentando, por vezes, procedimentos instáveis, não se 

constituindo ainda em um padrão. No campo comercial, por exemplo, observa-se 

maior freqüência de contatos entre compradores e fornecedores no que concerne à 

negociação de preços e margens de lucros, assim como se realiza uma análise 

periódica sobre as expectativas do nível da atividade econômica em nível nacional e 

internacional, e seus reflexos sobre o grau de competitividade e nível dos preços dos 

bens. 

Mediante esse novo quadro, aumenta a utilização de contratações 

terceirizadas, que ocupam hoje, no mercado de trabalho, um lugar privilegiado e 

estimulam os trabalhadores a manterem condutas mais pró-ativas, detendo 
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informações mais precisas sobre a sua ocupação, o mercado financeiro e a situação 

econômica. 22 Sendo assim, um conjunto de relações de trabalho passa a ser 

constituído sob a forma de relações comerciais, através da terceirização. A 

expansão dessa forma de trabalho molda trabalhadores que interiorizaram a 

perspicácia e o conhecimento do controle de qualidade e, por meio desse 

conhecimento operacional da qualidade, incorporam comportamentos que 

reproduzem os requisitos dos métodos de produção da atualidade. 

 

3. Inseguridade no trabalho, no emprego e na ocupação 

Os fatos e tendências verificados na América Latina podem ser constatados 

em outras regiões do globo. Standing afirma que  

[...] Os caóticos mercados de trabalho da Europa Central e Oriental 
seguramente se caracterizam por diminuições ainda maiores (da 
seguridade laboral) como resultado da informalização, da 
terceirização e do extraordinário crescimento das atividades 
informais – freqüentemente para evitar o pagamento de impostos e 
contribuição de seguridade social –, assim como da depressão 
econômica, da reestruturação de empresas e da privatização. 23 

Isto tudo leva a uma inseguridade do trabalho, que pode ser subdivida em três 

momentos, a saber – inseguridade no trabalho, inseguridade no emprego, e 

inseguridade ocupacional. 

                                            
22 Segundo a Organização Internacional do Trabalho, uma relação de emprego terceirizada, 
subcontratada ou triangular ocorre quando os empregados de uma empresa (provedora) executam 
seu trabalho para uma terceira parte (empresa usuária), para quem o seu empregador oferece 
trabalho e outros serviços. Uma ampla variedade de contratos é utilizada para formalizar a oferta 
desses serviços. Tais contratos podem ter efeitos benéficos para os empregados, em termos de 
oportunidades de emprego, experiência adquirida e desafios profissionais. Do ponto de vista legal, 
contudo, estes contratos podem representar dificuldades técnicas ao trabalhador, pois pode ter que 
interagir com dois (ou mais) interlocutores, cada um dos quais assumindo certas funções de um 
empregador tradicional. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, The scope of the employment 
relationship, 91st Session, Report V, Fifth Item on the Agenda, Genebra: International Labour 
Organization, 2003, p.37. (Tradução da autora). 
23 STANDING, Guy, La inseguridad laboral,  Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Ano 
6, número 11, 2000. p. 65. 
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Esse autor relata ainda que, nos países em desenvolvimento, é visível a 

diminuição da seguridade do trabalho. De forma pontual, Standing faz onipresente a 

proliferação da informalidade e da flexibilidade das relações de trabalho, tanto no 

setor industrial quanto nos setores públicos e privados. Registra que, em Bombay, 

cidade localizada na Índia, as empresas aumentam a inseguridade no trabalho 

devido ao maior uso de assalariados informais, e observa que, em empresas 

modernas das Filipinas e Malásia, essas tendências também se encontram 

presentes. 24 

Estudo recente, contemplando 18 países da América Latina, mostra a 

ocorrência de mudanças no contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. 

As mudanças incluem a introdução de contratos por tempo determinado, diferentes 

formas de subcontratação, extensão do período de experiência, ampliação e 

simplificação dos procedimentos de dispensa injustificada, e redução das 

indenizações, demonstrando a institucionalização dessas práticas no mercado de 

trabalho da região.25  

Na era da regulação legislativa do mercado de trabalho, ou seja, entre o 

período pós-guerra e a década de 1970, os países latino-americanos estabelecem 

um padrão de seguridade laboral similar ao definido nas economias industrializadas, 

especialmente da Europa Ocidental, centrado nas grandes empresas e no setor 

público, sob a legislação laboral. Após os anos de 1980, muitos governos da região 

reformam a legislação laboral, ou sustam possíveis avanços e/ou não cumprem a 

legislação. Dessa maneira, as diretrizes da política econômica impõem a perda de 

direitos sociais, debilitando as normas laborais e de proteção do trabalho, 

                                            
24 STANDING, Guy, op.cit. 
25Veja-se, entre outros, MÁRIÓN, Eduardo & VEGA, Maria Luz, La reforma Laboral en América 
Latina. Un análisis comparado, Lima: Oficina Regional de la OIT para América Latina y Caribe, 2000. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

24

especialmente para os trabalhadores assalariados registrados do setor público e 

privado, como parte de programas de ajuste estrutural.  

A literatura especializada mostra que a inseguridade laboral é maior nas micro 

e pequenas empresas e nos empregos informais. A ampliação da produção por meio 

desses estratos leva a uma maior inseguridade laboral, que repercute sobre todo o 

mercado de trabalho. 26 

O crescimento da informalidade se constitui numa maior inseguridade não 

apenas para aqueles que estão empregados sem registro, como também para quem 

se encontra em um emprego registrado, embora flexível, por exemplo, trabalho 

temporário, eventual, por prestação de serviços, em tempo parcial, entre outros. 

Neste quadro, ações políticas que visam pedir, exigir segurança no ou do trabalho 

ficam cada vez mais restritas, em virtude do número crescente de pessoas que não 

a tem.  

Fica claro que há de se processar uma leitura sobre a natureza do mercado 

de trabalho contemporâneo e verificar que, em seu bojo, há variáveis intervenientes - 

grifamos que é enganoso tratar um trabalhador temporário permanente ou um 

trabalhador flexível como tendo segurança no mercado de trabalho e seguridade 

pública social.  

Aproveitamos para registrar que a América Latina sempre foi portadora de um 

mercado de trabalho caracterizado pela ausência de seguridade laboral e pelo 

sentimento de insegurança para parte significativa de seus trabalhadores. No 

entanto, após os anos de 1980, desejamos salientar o crescente e gritante aumento 

                                            
26 Veja-se a resenha apresentada em CACCIAMALI, Maria Cristina, Flexibilidade: maior número de 
micro e pequenas empresas ou manutenção da concentração de forma descentralizada? São Paulo 
em Perspectiva, Fundação SEADE, São Paulo, vol.11, n.1.p.1997. 
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dessa característica, que está trazendo sérios e graves problemas na ordem da 

promoção humana e, conseqüentemente, na promoção da saúde.  

Colocação análoga procede com a noção de continuidade no trabalho. Há 

firmas que praticam contratos intermitentes, ou seja, o trabalhador fica um período 

empregado, intercalados por períodos de desemprego. Isto cria no trabalhador uma 

noção falsa de anos de emprego continuado e de crença na estabilidade. Essa 

contradição leva o trabalhador à ilusão de acreditar que tem, por exemplo, 10 anos 

de emprego e, no entanto, concretamente terá um número inferior de anos 

trabalhados. Em seu imaginário, o trabalhador se vê como um empregado de 

contrato por tempo indeterminado, quando na verdade ele não tem estabilidade no 

emprego. 

Relações estáveis de trabalho estão sendo relegadas a um segundo plano 

também nas grandes empresas. Segundo Standing: 

[...] pesquisas realizadas entre empresas européias e norte-
americanas demonstram que dois terços abandonaram os pactos 
explícitos e implícitos com os empregados em troca de emprego e 
lealdade, deixando claro que a falta de âncora nos mercados de 
trabalho nacional ou setorial aumenta os sentimentos de 
insegurança. 27 

Nos países industrializados, a perda do emprego leva a uma condição de 

desemprego de longa duração e/ou a empregos de salários menores, evidenciando-

se as tendências de maior inseguridade quanto ao emprego e a renda no mercado 

de trabalho. Por outro lado, em praticamente todos os mercados de trabalho, a 

insegurança é percebida pelo trabalhador através de duas dimensões. A primeira, 

relativa a um conjunto de práticas e de relações sociais às quais ele se encontra 

subordinado, por exemplo, relações de subcontratação; negociações coletivas cujos 

resultados apontam para a flexibilidade e para a diminuição dos salários e de outros 
                                            
27  STANDING, Guy, op.cit. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

26

benefícios; potencial de desemprego; menores salários; e tempo limitado no 

emprego, que muitas vezes não é sequer registrado no Sistema Público de 

Seguridade Social. A segunda, por meio de um conjunto de informações sobre a sua 

situação de emprego e de seguridade social noticiado pela mídia, ou trazido à baila 

pelos familiares, vizinhos e colegas de trabalho, entre outros. 

Ao identificarmos as mudanças acima, podemos desenhar também a atuação 

dos sindicatos nas últimas décadas, visto se constituírem em uma instituição 

importante do mercado de trabalho, que tem como papel principal o de defender a 

universalização dos direitos sociais. Essa atuação perde a sua urgência em virtude 

não apenas do grande contingente de desempregados, mas também porque os 

sindicatos são levados a defender grupos de trabalhadores atingidos pelo avanço 

tecnológico e pelos processos de reestruturação produtiva. Assim, os sindicatos, 

tanto na América Latina quanto nos paises Europeus, centralizam sua atenção no 

estabelecimento de pautas que enfatizam a definição de noções e conceitos de 

programas de qualificação/requalificação e de capacitação. Ademais, empenham-se 

na determinação e manutenção do número de postos de trabalho, e nas demandas 

por recursos destinados para as políticas públicas e suas orientações. 

A respeito do processo de informalidade, Cacciamali afirma que 

[...] os processos societários que mudam e constroem a sociedade 
contemporânea, mostram um duplo efeito: - de um lado, corroem ou 
tornam inadequados práticas e instituições sociais, pelos custos 
diretos ou indiretos envolvidos ou perda de sua funcionalidade: por 
outro, constituem, adaptam e definem procedimentos e instituições. 
Esse processo de destruição, adaptação e redefinição das relações 
de produção; processos de trabalho; formas de inserção de trabalho; 
relações; contratos de trabalho; e conteúdo de ocupações é 
denominado na literatura de Processo de Informalidade – implicando 
em mudanças, construção ou adaptação de formas consuetudinárias 
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e jurídicas consoante com as três dimensões concretas no momento 
contemporâneo: econômica, social e política. 28 

 

Estamos, cotidianamente, vivendo pressões políticas e psicosocioeconômicas 

que nos levam a conviver com maior magnitude de Informalidade e do Setor Informal 

como parte integrante e pseudolegal da vida humana. 29 

 

4. A apreensão do mercado de trabalho por meio das categorias de setor 

formal e setor informal 

É importante registrar que a apreensão do mercado de trabalho através dos 

conceitos de Setor Formal e Setor Informal pode representar uma expressiva 

contribuição para a realização de diagnósticos, visto que não são conceitos 

intuitivos, muito menos se reduzem aos conceitos de tradicional e moderno. Os 

setores Formal e Informal têm conceitos próprios, estabelecidos em um determinado 

momento histórico e econômico do nosso cenário atual.  

 Definimos o Setor Formal como o conjunto das formas de organização da 

produção tipicamente capitalistas, que se encontram organizadas administrativa e 

contabilmente e que operam por meio de relações capital-trabalho bem delimitadas. 

Este setor, portanto, é composto por empresas privadas ou públicas, pelos órgãos 

da administração pública e pelos assalariados que exercem seu trabalho com 

contrato registrado e vínculo com o Sistema Público de Seguridade Social. Já o 

Setor Informal compreende todos os ocupados nas formas de organização da 

produção que não se baseiam, para o seu funcionamento, em força de trabalho 
                                            
28 CACCIAMALI, Maria Cristina, Processo de informalidade, flexibilização das relações de trabalho e 
proteção social na América Latina, CADERNOS PUC – ECONOMIA, no. 111, 2001, p. 116.  
29 Relembramos que estamos adotando o conceito de Setor Informal de acordo com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), sendo empregado pela maioria dos Sistemas Nacionais de 
Estatísticas. Assim, a forma de organização da produção, a inserção legal e o tipo de contabilidade 
mantido pela unidade são os critérios que delimitam o setor informal. 
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assalariada. Ou seja, o Setor Informal é composto pelos trabalhadores por conta 

própria, pelos proprietários de empresas familiares ou micro-empresas que operam 

através de trabalhadores familiares, muitas vezes sem remuneração, e/ou de 

empregados que se constituem na extensão do trabalho do proprietário e/ou de 

empregados contratados de forma não permanente. 

 Estes conceitos se originam e se difundem por meio de inúmeros estudos 

realizados no âmbito do Programa Mundial de Emprego, lançado pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT em 1969. A apreensão do Setor Informal é 

circunscrita por um conjunto de características: a) propriedade familiar do 

empreendimento; (b) origem e aporte próprio dos recursos; (c) pequena escala de 

produção; (d) facilidade de ingresso; (e) uso intensivo do fator trabalho e de 

tecnologia adaptada; (f) aquisição das qualificações profissionais à parte do sistema 

escolar de ensino; e (g) participação em mercados competitivos e não 

regulamentados pelo Estado. 30 

A essas características, o PREALC (Programa Regional de Emprego para a 

América Latina e Caribe) acrescenta a particularidade de atividades não-

organizadas, juridicamente ou em suas relações capital-trabalho. 31 O ponto de 

partida para delimitar o Setor Informal, portanto, são as unidades econômicas, com 

as distinções acima mencionadas, que se inserem no mercado produzindo bens 

(produtos e serviços) com o objetivo de gerar emprego e renda para as pessoas ali 

                                            
30 Esta definição foi lançada no livro: INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – ILO, 
Employment, income and equality: a strategy for increasing employment in Kenya, Genebra:   1972. 
Apud CACCIAMALI, Maria Cristina, Setor informal urbano e formas de participação na produção, São 
Paulo: Editora IPE, 1983.  
31 TOKMAN, Victor E. & .SOUZA, Paulo Renato, El sector informal urbano en América Latina, 
Revista Internacional del Trabajo, vol. 94, n.3, 1976;  e TOKMAN, Victor E. & SOUZA, Paulo Renato 
Distribución del ingreso, pobreza y empleo en áreas urbanas, El Trimestre Económico, jan/ab, 1978.  
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envolvidas.32 Destacamos ainda que esta definição foi adotada pela 15ª. 

Conferência de Estatísticos do Trabalho promovida pela OIT, em janeiro de 1993, 

sendo utilizada pela maioria dos Sistemas Nacionais de Estatísticas do Trabalho. A 

15a. Conferência de Estatísticos do Trabalho, realizada em Genebra, em janeiro de 

1993, após mais de 20 anos de debates e controvérsias, consagra a vertente 

metodológica que apreende o setor informal a partir das unidades econômicas, 

apresentando a seguinte definição: 

[…] The informal sector is a subset of household enterprises, i.e. 
unincorporated enterprises owned and operated by households or 
household members, either individually or in partnership with others. 
As opposed to corporations or quasi-corporations household 
enterprises are defined in SNA as production units which are not 
constituted as legal entities separate from their owner(s) and which 
do not have a complete set of business accounts, including balance 
sheets of assets and liabilities. Thus, the type of legal organization of 
the unit and the type of accounts kept are the first two criteria of the 
proposed international definition of the informal sector”. (OIT, 1993: 
26). 33 

 
O reconhecimento deste enfoque é ainda ratificado em 1997, em trabalho da 

Organização Internacional do Trabalho, quando essa definição ganha maior clareza: 

[…]The informal sector has to be defined in terms of characteristics of 
the production units (enterprises) in which the activities take place, 
rather in terms of the characteristics of the persons involved or of 
their jobs. Accordingly, the population employed in the informal sector 
was defined as comprising all persons, who during a given reference 
period, were employed in at least one production unit of the informal 
sector, irrespective of their status of employment and whether it is 
their main or secondary job. ... Persons exclusively employed in 
production units outside the informal sector are excluded, no matter 
how precarious their employment situation may be. Thus the concept 
of persons employed in the informal sector is not identical whit the 
concept of persons employed in the informal employment 
relationship. 34 

                                            
32 Uma análise sobre a evolução do conceito pode ser encontrada em CACCIAMALI, Maria Cristina, 
Um estudo sobre o setor informal urbano e formas de participação na produção, São Paulo: Editora 
IPE, 1983; e complementada por CACCIAMALI, Maria Cristina, Globalização e processo de 
informalidade, Economia e Sociedade, julho de 2000. 
33 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT, 1993, op. cit. p. 26. 
34 HUSSMANS, Robert, Informal sector: Statistical definition and survey methods, Genebra: 
International Labour Organization, 1997, p.6-7. 
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5. Mudanças estruturais, efeitos perversos sobre a saúde do trabalhador e 

interveniência na promoção humana e da saúde 

Considerando as mudanças estruturais em andamento e os avanços técnico-

científicos com os seus elevados benefícios potenciais para a humanidade, 

continuamos registrando a manutenção do efeito perverso da pseudolegalidade que 

invade o indivíduo na sua vida mental, física, familiar, profissional e emocional, 

acarretando-lhe conseqüências nefandas ao seu desenvolvimento pleno. Essa 

constatação nos mostra a persistência de problemas físicos e mentais decorrentes 

das condições de trabalho, especialmente nas empresas constituídas sob a forma de 

organização tipicamente capitalista. Uma das conseqüências desse fenômeno para 

o presente momento, objeto deste estudo, é que o estado de inseguridade social 

leva o cidadão a não exercer de fato a sua cidadania. 

As doenças físicas e psicológicas adquiridas mediante a angústia e ansiedade 

de ter perdido um emprego formal e de se encontrar totalmente desprotegido 

socialmente se constituem, nesta etapa, na principal conseqüência perversa no que 

se refere à promoção da saúde do trabalhador.35  

A perda do vínculo formal conduz o trabalhador a manifestar, de forma 

inesperada, o surgimento de gastrites, úlceras, hérnias, problemas de coluna, 

construção e desenvolvimento de cânceres, problemas de hipertensão, isquemia, 

presentismo, stress, fadiga, pânicos, entre outros. Bem como pode desenvolver 

problemas emocionais dos mais variados tipos, por exemplo, stress exacerbado, 

neuroses, psicoses, síndrome do pânico, fobia social, ansiedade e depressão, entre 
                                            
35 O conceito de promoção da saúde, segundo Czeresnia, é um processo que visa a Saúde como 
fenômeno multidimensional, multideterminado, levando a um equilíbrio entre fatores internos e 
externos, que atingem o indivíduo e o contexto socioeconômico e político no qual se insere. 
CZERESNIA, Dina, O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção. In: CZERESNIA, 
Dina & FREITAS, Carlos Machado de (orgs.), Promoção da saúde: conceitos, reflexões e tendências, 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003. 
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outros.  Esclarecemos que o resultado da sondagem que realizamos para este 

estudo fará o mapeamento dessa questão, no que concerne aos estudos de caso 

que foram realizados no Brasil e na Argentina para esta tese, constando do quinto e 

do sexto capítulos. 

Do ponto de vista histórico, econômico e social, o estudo das relações entre 

nível de saúde e condições de trabalho tem sido motivo de luta, interesse e pleno 

envolvimento de trabalhadores, desde o século XIX, quando se assinala o início das 

lutas pela regulamentação social da jornada de trabalho, do trabalho de mulheres e 

crianças.  

No Brasil, a despeito de movimentos trabalhistas em períodos anteriores, 

pode-se afirmar que a luta em defesa da saúde é relacionada à melhoria das 

condições de trabalho, mostrando caráter orgânico e sistemático apenas a partir do 

final dos anos de 1970, quando o movimento sindical brasileiro aparece em cena 

com suas grandes mobilizações políticas - nos anos de 1978,1979 e de 1980. 36 É 

importante anotar que a Comissão Intersindical de Saúde do Trabalhador-CISAT se 

forma nessa época, acompanhada de mais 30 sindicatos e federações de 

trabalhadores. Essa valiosa empreitada sindical oferece, como resposta ativa, a 

criação do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde do 

Trabalhador - DIESAT e dos Ambientes de Trabalho, em agosto de 1980.  

Registra-se que essa empreitada no campo das relações entre Saúde e 

Trabalho teve seu caminho grifado nas pautas dos acordos coletivos, em greves por 

                                            
36 COHN, Amélia, A produção de pesquisa em saúde e trabalho no Brasil. Uma breve reflexão. In: 
Anais do I Seminário Nacional de Saúde e Trabalho (SENAST), Ribeirão Preto, SP. 5-7 nov.1990. 
Ribeirão Preto: Núcleo de Estudos sobre Saúde e Trabalho, EERP – USP, 1991; COHN, Amélia, 
Ciências sociais e saúde: considerações sobre o nascimento da saúde coletiva no Brasil. Saúde em 
Debate, n°36, pág. 58-65, 1992, e DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E 
ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS (DIEESE), Sistema de análise de acordos coletivos de trabalho, 
São Paulo: DIEESE, 1987. 
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melhores condições de trabalho e de saúde, culminando com a implantação real e 

concreta de órgãos de assessoria técnica.  Esses órgãos, por sua vez, desmistificam 

o papel assistencialista desempenhado, muitas vezes, pelos organismos 

empresariais de Segurança, Engenharia e Medicina do Trabalho.  

Salienta-se que a assistência técnica, até o momento presente, exerce o 

papel de interlocutor com a área da Saúde Pública – incorporando atividades 

programáticas e operacionais que levam a realizar diagnósticos e prevenções aos 

desgastes, às doenças, acidentes, sofrimentos mentais e físicos, e outras 

morbidades relacionadas com o trabalho. É nesse momento que se inicia 

concretamente, no Brasil, a quebra de hegemonia que, parcialmente, encobria a 

realidade da saúde do trabalhador. O trabalho desenvolvido por essas equipes 

técnicas se constitui em um trabalho multidisciplinar, envolvendo engenharia, 

fonoaudiologia, enfermagem, psicologia, medicina, economia, sociologia, 

odontologia, direito, biologia, química, ciências sociais e filosofia, entre outras 

disciplinas. 

As dimensões biopsicosociais da Saúde, atualmente, focalizam o campo da 

Saúde Mental no Trabalho, com o objetivo de mostrar que as agressões dirigidas à 

mente pela vida laboral são confrontadas pelas fontes de vitalidade e de saúde, 

representadas pelas resistências de natureza múltipla, individuais e coletivas, que 

funcionam como preservadoras da identidade, dos valores e da dignidade dos 

trabalhadores. Esse é um campo essencialmente sócio-político, porém, moldado por 

forças econômicas que utilizam o corpo e a mente do trabalhador como instrumentos 

de produção, ao mesmo tempo em que o atinge morbidamente. 

Mediante o desenho acima exposto, nosso trabalho não será desenvolvido 

circunscrito a conceitos ou visões únicas de Saúde, de Saúde e Trabalho, e/ou de 
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Promoção da Saúde. Este estudo será pautado com base em um conjunto de 

valores éticos, como vida, eqüidade, cidadania, solidariedade, qualidade de vida e 

intersetorialidade, entre os principais.37 E, na medida em que vivenciamos o 

cotidiano dos ex-empregados formais que se re-empregam na informalidade, 

ampliamos as outras áreas do conhecimento, trazendo, assim, as suas respeitáveis 

contribuições. Incorporamos, dessa maneira, desde a investigação dos últimos anos 

sobre os efeitos psicosociais, como também as conseqüências psicopatológicas do 

desemprego, a relação entre desemprego e saúde mental e suas respectivas 

funções psicológicas do trabalho.38  

A história da árdua caminhada para a compreensão e apreensão do conceito 

Saúde, Promoção da Saúde e do Trabalho vincula-se a um suporte teórico, que 

busca a sua sistematização em um corpo de conhecimento pautado na literatura que 

referencia as mudanças sociais, políticas e culturais. Ou seja, um olhar para a Saúde 

que esteja comprometido com a transformação do status quo e a produção dos 

sujeitos e da saúde.39 Sendo assim, todas as áreas - médica, biomédica, 

psicológica, psicanalítica, econômica, as ciências sociais e exatas contribuem, cada 

vez mais, para a construção do objeto de estudo denominado Promoção da Saúde e 

Trabalho.  

Com o passar dos anos, inúmeras discussões e reflexões sobre o objeto de 

estudo Promoção da Saúde e Trabalho foram e ainda estão sendo assertivamente 

utilizadas, com o intuito de buscar uma afirmação epistemológica que possa 

                                            
37 BUSS, Paulo M. & FERREIRA José R., Promoção da saúde e a saúde pública: contribuição para o 
debate entre as escolas de saúde pública da América Latina, Rio de Janeiro: Escola Nacional de 
Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, 1998. 
38 ESTRAMIANA, José Luiz Álvaro, 1992, op.cit. 
39 CARVALHO, Sérgio Resende, Saúde Coletiva e promoção à saúde: uma reflexão sobre os temas 
do sujeito e da mudança, Tese de Doutorado defendida na Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas: UNICAMP, 2002. 
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sistematizar o saber sobre a saúde do trabalhador. 40 Neste trabalho, estamos 

respeitando a metodologia de estudo de caso, nos quais se contemplam os saberes 

oficiais e não oficiais, considerando a interdisciplinaridade, a intersetorialidade e o 

meio social no qual os trabalhadores estão inseridos. 41 

Na condição de autora desta tese, posso afirmar que a minha formação 

profissional contempla o sujeito como um ser político, portanto, apto a identificar e a 

analisar as políticas públicas vigentes e a sua vida cotidiana no que se refere às 

condições de alimentação, habitação, transporte, ocupação, lazer, acesso aos meios 

de atenção à saúde e sua renda pessoal e familiar. Ele está apto também a propor 

novas políticas contemplando a participação social, a construção de ambientes 

saudáveis, a inserção no mercado de trabalho formal, a reorientação nos processos 

da real saúde física e mental do cidadão. Assim, parafraseando Costa, o sujeito que 

trabalha e sofre, que adoece e morre, mas que tem sonhos e desejos e que, de 

acordo com o seu imaginário, acredita em sua linguagem, que aceita algo do outro 

como familiar, natural, ou pelo contrário, repudia como estranho, antinatural e 

ameaçador. 42 

O conceito de Saúde utilizado neste trabalho foi definido pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS e, até o presente momento, está sendo adotado pela OIT – 

Organização Internacional do Trabalho:  

[...] promover e manter um elevado grau de bem estar físico, mental 
e social dos trabalhadores em todas as suas atividades, impedir 

                                            
40 BRANT, Luiz Carlos, O indivíduo, o sujeito e a epidemiologia, Ciência e Saúde, vol. 6, n.1, 2001. 
41 Define-se intersetorialidade como a articulação entre sujeitos de setores sociais diversos e, 
portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, para enfrentar problemas complexos. É uma nova 
forma de trabalhar, de governar e de construir políticas públicas, que pretende possibilitar a 
superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais para produzir efeitos mais 
significativos na saúde da população.  Veja-se, por exemplo, AKERMAN, Marco. A., Construção de 
indicadores compostos para os projetos de cidades saudáveis: um convite para um pacto intersetorial. 
In: MENDES, Eugênio (org), A organização da saúde em nível local, São Paulo: Hucitec, 1998. 
42 COSTA, Jurandir Sebastião Freire, A ética e o espelho da cultura, Rio de Janeiro: Rocco, 1994.  
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qualquer dano causado pelas condições de trabalho e proteger 
contra riscos resultantes de agentes prejudiciais à saúde.  43  

 

Este conceito básico pode ser ampliado pela contribuição de George 

Cangüilhem e Sandra Caponi, que remetem a uma concepção de saúde oposta à de 

doença, primando ainda pelo esforço de enfrentamento e tolerância com as variáveis 

do meio, acreditando que a saúde pode ser pensada sempre como fonte reguladora 

de ações. Essa concepção leva a afirmar que as orientações no campo da saúde 

devem ser fixadas no sentido de aumentar a margem de segurança, de tal forma ao 

indivíduo poder trabalhar com as infidelidades, surpresas do meio.44 Cangüilhem 

afirma que: “podemos falar em saúde quando temos os meios para enfrentar as 

nossas dificuldades e nossos compromissos”.  (Cangüilhem apud Caponi, 1997: 

306).  

Cangüilhem afirma ainda que a saúde não deve ser concebida como um 

exclusivo conceito científico. A saúde, segundo ele, deve ser um conceito vulgar, no 

sentido de que esteja ao alcance de todos. Caponi (1997), por outro lado, concorda 

com essa visão e a amplia, registrando que a definição de saúde não pode ter um 

valor conceitual universal. Este conceito deve ser elaborado por meio da 

participação de todos os atores preocupados com a promoção humana, a promoção 

da saúde e do trabalho, tendo, em seu bojo, o objetivo de identificar os riscos, os 

processos de prevenção e o redirecionamento das práticas de saúde contemplando, 

                                            
43 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, Conferencia Internacional del Trabajo – 91ª 
Reunión, Informe nº VI, Actividades normativas de la OIT em el âmbito de la seguridad y la saluden el 
trabajo: estudio detallado para la discusión com miras a la elaboración de un plan de acción sobre 
dichas actividades. GENEBRA: OIT, 2003. 
44 CANGÜILHEM, George, O normal e o patológico, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1995. Foi utilizada 
também a versão espanhola Lo normal y lo patológico, Madrid: Siglo Ventiuno, 1986; e CAPONI, 
Sandra, George Cangüilhem y el estatuto epistemológico del concepto de salud, História, Ciências, 
Saúde, no, 4, 1997, pág. 287 – 307. 
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segundo Buss, a educação, habitação, paz, alimentação, justiça social, renda, 

ecossistema estável e eqüidade, itens que levam de fato à promoção humana.45 

Neste trabalho, consideramos o conceito de Saúde Mental e Trabalho, 

segundo Edith Selligmann Silva, a inter-relação entre o trabalho e os processos 

Saúde-Doença [...] que se inscreve marcadamente nos fenômenos mentais, [....] 

(embora a) sua natureza seja eminentemente social. 46  

Essa autora concebe esses processos tanto pela perspectiva das políticas de 

gestão, quanto pela perspectiva da saúde do trabalhador. Operacionalizando, as 

perspectivas vinculadas às políticas de gestão são as que compreendem os 

processos psíquicos que permeiam as tarefas e que têm a sua conexão 

considerando a motivação e a satisfação no trabalho, ou seja, 

[...] a promoção de saúde mental poderia ser reconhecida apenas na 
medida em que pudesse ser reconhecida como parte dos insumos 
necessários ao sucesso da produção e da lucratividade e as que se 
vinculam na perspectiva da saúde do trabalhador. (Selligmann Silva, 
1994: 48). 

 

 O olhar que se remete à perspectiva da saúde do trabalhador, por outro lado, 

e particularmente à questão do trabalho, é aquele que nos é apresentado através de 

distúrbios psíquicos que alteram, mudam a dinâmica da produção, normalmente 

trazendo prejuízos às empresas, às organizações. Nessa medida, as conclusões 

que se retiram dessa situação são que esse trabalhador tem problemas genéticos, 

ou crônicos, ou que as suas relações familiares não andam a contento, prejudicando 

o seu trabalho e a produtividade da empresa.  

                                            
45 BUSS, Paulo. M., Promoção da Saúde e qualidade de vida, Ciência & Saúde Coletiva, no. 5, 2000, 
pág. 163-177. 
46 SELLIGMANN SILVA, Edith., Relatório final, II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 
Brasília: Brasil, Ministério da Saúde, 1994, pág.51. 
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Tanto Selligman Silva quanto Cangüilhem propõem uma redefinição do 

conceito de Saúde Mental, no qual o trabalho aparece como elemento de 

adoecimento e de saúde. Assim, a concepção saúde/doença não é dual, opondo-se 

às concepções de normal/patológico. A partir da redefinição acima, fica claro que 

todo processo mental tem suas objetividades e subjetividades, e ao considerarmos 

os processos subjetivos estaremos promovendo diagnósticos de doenças 

ocupacionais e os prováveis transtornos psíquicos. Fica claro que Selligman Silva e 

Cangüilhem mostram campos de estudos multidisciplinares dirigidos para o estudo 

entre saúde mental e trabalho, porém com olhares distintos. Adotaremos como eixo 

integrador entre os autores o conceito de desgaste psíquico, definido por Selligman 

Silva. 

Essa autora reúne três abrangências para o desgaste psíquico – que 

denomina como mente consumida. A primeira se relaciona ao desgaste orgânico da 

mente, devido aos acidentes de trabalho e ação de tóxicos, entre outros. A segunda 

se refere às variações do mal estar, voltada para a fadiga mental e física. E a 

terceira diz respeito aos valores e crenças que ferem a dignidade e a esperança. 

Um segundo eixo pode ser remetido a Dejours. Esse autor focaliza as 

representações dos trabalhadores e suas experiências cotidianas de trabalho e as 

situações de adoecimento, ao invés de centralizar-se no diagnóstico das doenças 

ocupacionais. Utiliza-se de pressupostos das ciências sociais e da psicanálise. O 

importante é frisar que o autor se preocupa com as experiências e vivências no 

cotidiano do trabalho, e que a abordagem da psicopatologia do trabalho tem a sua 

maior preocupação com uma dinâmica abrangente, referindo-se à gênese e as 

transformações do sofrimento mental vinculadas à organização do trabalho. Para 

Dejours: 
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 [...] o sofrimento designa então, em uma primeira abordagem, o 
campo que separa a doença da saúde. Dentro de uma segunda 
acepção, o sofrimento designa um campo pouco restritivo. Ele é 
concebido como uma noção específica válida em Psicopatologia do 
Trabalho, mas certamente não transferível a outras disciplinas, 
notadamente à psicanálise. 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-la às suas 
necessidades, e mesmo para torná-la mais congruente com seu 
desejo. Logo que esta negociação é conduzida ao seu limite, e que a 
relação homem-organização do trabalho fica bloqueada, começa o 
domínio do sofrimento – e da luta contra o sofrimento. 47 

 

Dejours e equipe multidisciplinar de pesquisadores têm dado novas e 

importantes interpretações ao mundo do trabalho – escutam trabalhadores, 

mapeiam, observam a realidade sem dicotomizá-la, praticam a ciência da 

consciência.48 Sendo assim, registramos a importância da subjetividade científica e 

grifamos que o importante é tematizar o sofrimento do trabalho e as defesas contra a 

doença.49 

Atentamos para a importância das estratégias defensivas coletivas, 

estratégias que são construídas para lutar contra o sofrimento do trabalho. Assim 

sendo, fica-nos claro que a construção das estratégias defensivas coletivas concebe 

a saúde mental não apenas como um modelo a ser seguido, mas sim uma luta 

incessante de melhores condições de trabalho e de vida. Dejours chama de 

reconhecimento no trabalho a sua utilidade, o reconhecimento da hierarquia, o 

reconhecimento dos pares, a inteligência, a originalidade, o desempenho nas tarefas 

e o reconhecimento social e familiar. Com essa visão de estratégias defensivas 

                                            
47 DEJOURS, Christhophe, 2000, op.cit. 
48 MORIN, Edgar, Science avec conscience, Saint Armand: Fayard, 1990. 
49 JAYET, Christian, DEJOURS, Christhophe., ABDOUCHELI, Elisabeth & STOCCO, Maria Irene. 
Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento 
e trabalho, São Paulo: Ed. ATLAS, 1993, pág.122. 
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coletivas, o cotidiano é parte integrante da realidade do trabalhador e, mediante o 

sofrimento do trabalho nesse cotidiano, os trabalhadores podem alterar o status quo. 

Podemos considerar ainda um terceiro eixo, aquele que privilegia a relação 

entre estresse e trabalho. Essa abordagem apresenta um grau de complexidade 

alto, devido à variedade na utilização do conceito. Nesse campo, podemos dar como 

destaque os estudos de autores escandinavos, entre outros, Kalimo, que definem 

estresse como um desequilíbrio entre as demandas do trabalho e a capacidade de 

resposta dos trabalhadores. 50 

Sobre a tendência mundial do conceito de Saúde do Trabalhador, segundo 

Dias, esse termo se consolida como conceito dentro dos textos legais na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 1990. A 

referida Lei define a Saúde do Trabalhador, no artigo VI: 

[...] conjunto de atividades que se destina, através de vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho.51 

 

Frente ao contexto da globalização, Batista afirma que se criou um mito. Esse 

processo dominaria a economia mundial, destruindo as fronteiras nacionais, levando 

o Estado nacional a desempenhar um papel insignificante.52 Identificamos esse 

sistema de idéias quando verificamos um esplendoroso progresso técnico nas áreas 

de informática, finanças, telecomunicações, que nada mais são que áreas ligadas à 

diminuição de custos de transporte, à desregulamentação de diversos mercados e à 

remoção de controles e barreiras, propiciando uma integração comercial e financeira 
                                            
50 KALIMO, Raija, Stress in work: conceptual analysis and a study on prison personnel, Scandinavian 
Journal of Work, Environment & Health, vol.6, n.1, 1980. 
51 DIAS, Elisabeth, palestra realizada no IX Conferência Nacional de Saúde e II Conferência 
Nacional de Saúde do Trabalhador. Relatório Final, Brasília: Brasil Ministério da Saúde, 1996. 
52 BATISTA JÚNIOR, Paulo Nogueira, Os mitos da globalização, Revista Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo, vol.12, no 32,1998. 
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dos mercados nacionais e o desenvolvimento de um processo de 

internacionalização dos processos de produção em muitos setores. 

Frise-se que, subjacente aos processos globalização, existe um componente 

ideológico. Faz-se importante a reflexão e análise da influência dessa ideologia 

sobre a saúde física e mental do trabalhador, que até o presente momento não 

conseguiu desvelar esse rol de intenções.  

Batista entende que a mitologia da globalização produz efeitos, por exemplo, 

de paralisação das iniciativas nacionais, que passam a ser irrelevantes e ineficazes, 

pois se gera o imaginário de que as sociedades nacionais estão submersas às 

ações de forças econômicas globais incontroláveis. Seguindo o raciocínio desse 

autor, as políticas nacionais têm de se curvar aos imperativos da nova economia 

global para não caírem no poço da marginalização internacional, afinal, quem dita as 

regras é o mercado internacional.  Batista caminha mais longe quando afirma que as 

intenções dos comandos internacionais são de desarticular as iniciativas nacionais, 

removendo as resistências políticas e sociais àqueles que operam 

internacionalmente.  

Mostram-se, nesse cenário, governos fracos e omissos que, por 

conveniência, colocam-se ao lado desse fenômeno global, eximem-se de seus reais 

deveres e responsabilidades, justificando, por exemplo, o elevado desemprego pelo 

efeito da globalização. Ora, seguindo o raciocínio de Batista, só poderemos 

identificar uma sociedade de trabalhadores sem saúde física e mental, pois o seu 

imaginário é explorado de forma obscura e sinistra. Podemos grifar que, em nenhum 

momento, é desvelado ao cidadão ou cidadã esse sistema de idéias, podemos até 

desenhar mediante esse modelo uma sociedade patologicamente comprometida 
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com os conteúdos obscuros, permitindo, de forma livre e desamparada, o 

desenvolvimento dos agravos à saúde.  

Portanto, segundo Batista: 

[...] desde o governo Collor, e principalmente a partir do Plano Real, 
em nome da estabilização monetária, o Estado através de seu 
governo adotou, sem preparação alguma, um conjunto de políticas 
nos campos financeiro, comercial e cambial, levando a economia 
nacional à maior competição internacional. A obviedade registrada, 
mediante essa atitude, foi a formação de um quadro 
macroeconômico, que até 1999, é dotado de uma forte valorização 
cambial, elevação dos juros internos, e abertura desenfreada às 
importações, que em posições desiguais levou as empresas 
brasileiras ao enfrentamento da competição externa, sendo essas 
ações conseqüência de políticas específicas do governo brasileiro da 
época, regido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 

A desvalorização do real, em 1999, não altera o rumo desta orientação 

política, que persiste inclusive com a mudança da administração federal que, a partir 

de 2003, passa para um partido de origem socialista – Partido dos Trabalhadores. 

As implicações, nos últimos 15 anos, residem no fechamento de inúmeras empresas 

nacionais, na dependência ainda maior da nossa economia aos capitais externos, na 

maior vulnerabilidade ao contexto financeiro internacional.  

Assim sendo, estamos enfrentando o desemprego, o subemprego, a 

desnacionalização da economia e a dependência de capitais externos não pelo 

fenômeno globalização, e sim pelas ações e intervenções das políticas públicas 

adotadas internamente pelos nossos governos. 

Batista não nega o fenômeno contemporâneo da globalização, apenas o 

classifica como processo em gestação, advindo do controle de uma elite que domina 

a economia mundial e dita caminhos ideológicos. Para esse autor, o correto é se 

utilizar o termo economia internacional ou internacionalização da economia.  
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No momento atual, o conhecimento da realidade cotidiana do objeto de 

estudo deste trabalho: Os Ex-Empregados do Mercado de Trabalho Formal do Ramo 

de Metalurgia. Um estudo de caso de Trabalhadores Brasileiros e Argentinos que se 

Encontram Empregados na Informalidade é de enorme relevância, embora pouco 

investigado, principalmente para a América Latina, para a comunidade científica e 

para os formuladores de políticas públicas.  

O desemprego que vem acompanhando o novo contexto econômico, 

provocado muitas vezes pelas modificações na estrutura produtiva e pelo fim das 

fronteiras dos países, impõe um redimensionamento social. No bojo desse 

redimensionamento, as relações entre Saúde e Trabalho merecem um olhar especial 

no que se refere à produção de conhecimentos técnico-científicos e na elaboração 

de políticas de intervenção, tendo em vista os processos de trabalho e os processos 

Saúde/Doença e a promoção da Saúde e Trabalho. 
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CAPÍTULO II 

DESEMPREGO E INFORMALIDADE NA AMÉRICA LATINA 

 

O objetivo deste capítulo é descrever e analisar a evolução do mercado de 

trabalho latino-americano no período compreendido entre 1990 e os primeiros anos 

do século XXI. A análise enfatiza aspectos do padrão de acumulação capitalista 

contemporâneos da região, que são acompanhados de maior desemprego e 

informalidade da sua força de trabalho, produzindo-se, assim, maior inseguridade 

laboral. O estudo aborda elementos comuns a todos os países da região, 

destacando, sempre que seja necessário, as distinções pertinentes aos países 

focalizados neste estudo: Brasil e Argentina.  

A maioria dos países latino-americanos experimentou profundas mudanças 

econômicas, sociais e políticas nos últimos 25 anos, em virtude dos processos de 

liberalização política e econômica que são desenvolvidos por seus governos, a fim 

de adequarem as suas respectivas sociedades aos requerimentos da globalização. 

Dessa maneira, no começo do século XXI, as economias da região operam 

orientadas pelo mercado e mais abertas, no plano comercial, em relação ao resto do 

mundo.  

As reformas estruturais são efetuadas com velocidades distintas nos 

diferentes países, em conformidade com o seu ambiente político. Entretanto, elas 

contemplam um núcleo comum, tendo por base o denominado Consenso de 

Washington que compreende, entre as principais medidas, a diminuição das tarifas 

alfandegárias, a privatização das empresas estatais, a liberalização dos mercados 

integrando-os ao núcleo dos países centrais, e mudanças nas legislações 

trabalhistas. 
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A realização desse conjunto de programas e ações, objetivando maior 

eficiência microeconômica e competitividade, ingressa nas agendas políticas 

nacionais sob a influência de estudos efetuados por organismos multilaterais, 

especialmente Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Esses estudos são 

suportados, essencialmente, pelo meio acadêmico estadunidense, e reproduzidos 

pelos acadêmicos nacionais de cada país que tem vínculos com o Banco Mundial. 

As análises em geral salientam as distorções de preços e de alocação de recursos 

provocadas pelo processo substitutivo de importações. Sustentam, assim, a 

necessidade das reformas mencionadas para que a região possa estabelecer um 

padrão de crescimento sustentável mais adequado, de tal forma a enfrentar, por um 

lado, uma economia mundial mais integrada e competitiva, e de outro, a criar maior 

número de empregos para a mão-de-obra não qualificada. 53   

Diagnósticos recentes sobre a situação econômica e social da América Latina 

indicam que a região se diferenciou, ao longo da década passada, quanto ao 

crescimento da economia e desempenho do mercado de trabalho: os países do 

norte – México e Centro-América – obtêm melhores resultados que aqueles do sul – 

América do Sul. A explicação para o melhor desempenho do primeiro conjunto de 

países reside no maior dinamismo econômico alcançado pela ampliação do setor 

industrial, sob a forma de maquila nos países pequenos, ou sob formas mais 

complexas e diferenciadas, como no México. 54  

                                            
53Veja-se KRUEGER, Anne, Trade and employment in developing countries. Synthesis and 
conclusions, Chicago: The University of Chicago Press, 1983. 
54 O termo maquila se refere a um processo de produção manufatureiro centrado principalmente na 
montagem de insumos e componentes importados, agregando, portanto, pouco valor à produção do 
país sede da montagem e pouco capital humano à mão-de-obra absorvida. A denominação de países 
pequenos refere-se aos seguintes países: República Dominicana, Honduras, El Salvador, Costa Rica 
e Guatemala. O conjunto desses países, acrescido do México, compõe o grupo denominado de 
Estrelas nascentes pela CEPAL. A denominação indica os países cujas exportações acessam, 
crescentemente, mercados mundiais de desempenho dinâmico. STALLINGS, Bárbara & WELLER, 
Jürgen, Revista de la CEPAL, n.75, 2001, p.135 e páginas seguintes.  
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As exportações desses países acessam, crescentemente, mercados 

dinâmicos, especialmente nos Estados Unidos, onde a economia cresce de forma 

continuada durante a década de 1990. Os países do norte apresentam taxa de 

crescimento econômico, entre 1990 e 1999, que nunca é inferior a 3% ao ano, 

atingindo 5,5% e 4,8% ao ano na República Dominicana e Costa Rica, 

respectivamente.  (Tabela 1). 

Tabela 1 

América Latina: taxa de crescimento Produto Interno Bruto e taxa de crescimento da 
Indústria (%) 

 

País  Crescimento do PIB 

  1990 1995 2000 2003 1990-1999 2000-2003 1990-2002 
Países do Norte   
Costa Rica 3,5 3,9 1,8 6,4 5,1 3,0 5,8 
Guatemala 3,0 5,0 3,4 2,0 4,1 2,5 2,6 
El Salvador 4,8 6,2 2,0 2,0 4,7 1,9 5,0 
Honduras  0,8 3,7 5,6 3,5 2,8 3,6 4,1 
México  5,2 -6,1 6,7 1,2 3,4 2,0 4,0 
República 
Dominicana 

-4,9 4,3 7,3 -0,5 4,3 3,5 4,6 

Países do Sul         
Argentina  -1,4 -2,9 -0,8 8,5 4,1 -2,1 0,9 
Bolívia  4,6 4,7 2,3 2,4 4,0 2,2 3,5 
Brasil  -4,7 4,2 3,9 -0,4 1,7 1,6 1,6 
Chile  3,7 9,0 4,5 3,3 6,2 3,3 3,8 
Colômbia  3,8 4,9 2,4 3,7 2,8 2,3 -1,5 
Paraguai  3,0 4,5 -0,6 2,5 2,1 0,4 0,8 
Peru  -5,4 8,6 2,5 4,1 3,3 3,0 3,3 
Uruguai  0,6 -2,4 -1,9 2,3 2,7 -3,9 -1,3 
Venezuela  7,0 4,8 3,8 -9,3 2,6 -3,0 1,3 

Fonte: Banco Mundial
Fonte: COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA - CEPAL. Panorama econômico para América Latina, Santiago 
do Chile: CEPAL, 2005. Obs.: preços constantes de 1995. 
   
 

Conforme estudo recente efetuado por Bárbara Stallings & Jürgen Weller, o 

produto industrial nos países do norte cresce a taxas expressivas e continuadas, 

especialmente nos anos de 1990, impulsionando o crescimento econômico e o 

crescimento do emprego para uma taxa mediana anual do emprego total de 3,6% ao 

ano, do emprego industrial de 4,3% ao ano, e de 4,2% ao ano do emprego 
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assalariado. O desempenho expressivo do setor manufatureiro implica contribuição 

de 13,2% no crescimento do emprego total.55 

Entre os países do sul, a situação econômica é mais desfavorável e 

heterogênea.56 A maior parte dos países apresenta, para o período considerado, 

taxa média de crescimento econômico anual menor e mais instável em relação aos 

países do norte, com exceção do Chile. Os países dessa porção da região latino-

americana são atingidos mais intensamente pelos efeitos negativos das crises 

financeiras do segundo lustro da década de 1990, no México (1995), países do 

sudeste e leste asiático (1997) e Rússia (1998), bem como pela decorrente 

desvalorização da moeda brasileira, em 1999.   

A crise financeira da Ásia implica dois efeitos: desvaloriza as moedas dos 

países asiáticos, aumentando a competitividade de suas exportações com relação 

àquelas dos países latino-americanos, e introduz instabilidade financeira nos 

movimentos de capitais de curto prazo na região, situação que é acirrada pela crise 

russa e pela crise bancária do Japão (1998).  

A desvalorização cambial brasileira de 1999 afeta os países do Mercosul, por 

meio da diminuição das exportações da Argentina e Uruguai para o Brasil, e acarreta 

recessão econômica nesses dois países. A expectativa positiva sobre a recuperação 

econômica dos países do sul é finalmente frustrada com a crise financeira 

internacional, a partir dos últimos dois anos da década passada, nos quais se 

confirmam a retração da entrada de capitais para a região e a queda nos preços dos 

produtos básicos de exportação, com exceção do petróleo.  

                                            
55 As informações estatísticas procedem de STALLINGS, Barbara & WELLER, Jürgen op.cit, páginas 
203/204, quadros 8 e 9.  
56 Selecionamos, para efeito desta análise, os seguintes países da América do Sul (países do sul): 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Estes países 
ampliam a participação de suas exportações por meio de setores atrasados, constituindo o grupo que 
a CEPAL denomina de Estrelas minguantes. (CEPAL, 2001:135 apud STALLINGS Barbara & 
WELLER, Jüergen, 2002, op.cit.). 
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Na década seguinte, entre os anos de 2000 e 2003, os países do norte da 

América Latina continuam apresentando taxas de crescimento econômico maiores 

que a maior parte dos países do sul, embora menores do que nos anos de 1990, 

devido, principalmente, à retração da economia norte-americana e à instabilidade 

econômica mundial. Neste contexto, os países do cone sul passam por período de 

forte recessão econômica, como a Argentina e Uruguai, ou por baixo crescimento, 

como o Brasil e o Paraguai. (Tabela 1). A partir de 2004, nota-se, nesses países, o 

início de um período de recuperação econômica, entretanto sem apontar para um 

padrão sustentável. No caso do Brasil, o aumento do pagamento da dívida pública e 

a extrema desigualdade são fatores que restringem o crescimento econômico, 

enquanto a disponibilidade de energia e a ausência de capital se constituem nas 

principais limitações, no caso da Argentina.  

 

2. Instabilidade macroeconômica e mercado de trabalho 

O débil e instável desempenho macroeconômico incide sobre os mercados de 

trabalho dos países do sul da região, que crescem, nos anos de 1990, a taxas 

inferiores quando comparados com os países do norte: 1,9% ao ano para o emprego 

total, -0,1% ao ano para o emprego industrial, e 1,8% ao ano para o emprego 

assalariado.  

Nos países do sul, diversamente dos países do norte, o emprego industrial 

contribui negativamente (–0,6% ao ano) para o crescimento do emprego total. Brasil 

e Argentina, neste contexto, seguem o padrão dos países do sul, entretanto, a 

diminuição do emprego industrial na Argentina é maior que no Brasil. O primeiro país 

apresenta decréscimo na taxa do emprego industrial de – 3,1% ao ano, enquanto, 

para o segundo, o decréscimo é de – 0,2% ao ano.  
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Assim, entre 1990 e 1999, a diminuição do emprego industrial contribui 

negativamente, com –46,6% na Argentina e –1,6% no Brasil, para o crescimento do 

emprego total, da ordem de 1,4% ao ano e 1,3% ao ano, respectivamente. 57  Neste 

contexto, por exemplo, na Região Metropolitana de São Paulo, entre 1986 e 1998, 

861 mil postos de trabalho foram fechados, e no setor metalúrgico, alvo de nosso 

estudo, a perda situa-se na ordem de 123 mil postos. 58  

A modernização e o dinamismo da indústria dos países do norte, orientados 

para a exportação, necessitam de custos baixos para se manter competitivos, 

principalmente baixos salários. Assim, a evolução dos salários reais não acompanha 

a produtividade, exceto parcialmente na Costa Rica.  

No México, após a liberalização comercial e a reestruturação industrial que, 

nos anos de 1980, retraem os salários médios reais da indústria mais que 45%, a 

crise de 1995 impede a recuperação dos salários na década seguinte, vindo esta a 

ocorrer a partir de 2000.  

Os países do sul, nos anos de 1990, não apresentam uma queda no salário 

médio real da indústria tão intensa em relação à década anterior quando 

comparados com o México, com exceção do Peru e Venezuela. Outros países, como 

o Chile, Brasil, Peru e Colômbia, mostram comportamento inverso no período: 

crescimento do salário médio real da indústria de 3,9%, 2,9%, 2,1% e 1,7% ao ano, 

respectivamente. No Cone Sul, por outro lado, a desindustrialização da Argentina e 

do Uruguai, nessa década, leva à estagnação dos salários médios reais do setor. 

Nos primeiros anos da década de 2000, entretanto, os salários médios da indústria 

                                            
57 As estimativas procedem de STALLINGS, Barbara & WELLER, Jüergen, op.cit., p. 203/204, 
quadros 8 e 9. 
58 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, 
Brasília: MTE, diversos anos. 
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nos países do sul apontam forte diminuição, especialmente na Argentina, Uruguai, 

Venezuela, e Brasil.  (Tabela 2).  

A desvalorização do real, em 1999, repercute negativamente sobre as 

economias da Argentina e Uruguai, que sucumbem, juntamente com as demais 

economias da América do sul, com exceção do Chile, às debilidades dos 

ajustamentos econômicos efetuados nos anos de 1990, centrados no endividamento 

externo, à crise econômica e à instabilidade política mundial do inicio do novo 

século.  

Tabela 2 

América Latina: Evolução dos Salários Reais na Indústria (1990 - 2003) 
(1990=100) 

 
   variação (%) 

País  1990 1995 2000 2003 1990-1999 2000-2003
Países do Norte       
Costa Rica 100 112,0 137,0 144,5 24,3 7,1 
Guatemala       
El Salvador       
Honduras  100 100,7   19,5  
México  100 101,1 107,9 119,3 0,9 8,5 
Rep. Dominicana       
Países do Sul       
Argentina  100 97,7 95,9 75,9 -5,6 -20,3 
Bolívia  100 108,8 130,3  27,7 6,9 
Brasil  100 128,4 133,2 126,1 35,3 -1,2 
Chile  100 128,5 144,2 148,1 43,7 1,7 
Colômbia  100 107,7 118,6 122,1 14,3 3,0 
Paraguai  100 98,5 98,7 100,2 -4,7 4,2 
Peru  100 126,4 123,2  22,5 2,9 
Uruguai  100 104,2 102,2 78,8 3,5 -12,9 
Venezuela  100 80,7 82,8 62,8 -18,5 -8,3 
 
Fonte: Organización Internacional del Trabajo,  Panorama Laboral, Lima: 2005. 
 

O melhor desempenho econômico dos países do norte também não se revela 

sobre a evolução de seus salários mínimos reais que, entre 1990 e 2003, decrescem 

ou permanecem estagnados.  Nos países do sul, entre os nove países analisados, 

seis apresentam aumento do salário mínimo real, no período de 1990 a 2003. 

Argentina e Brasil ampliam o aumento do salário mínimo real ao longo do período, 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

50

mesmo com a diminuição de -4 % que ocorreu na Argentina, em virtude da crise 

econômica de 2001. (Tabela 3).  

Tabela 3 

América Latina: Evolução dos Salários Mínimos reais Urbanos (1990-2004) 
(1990=100) 

 
  Taxa de crescimento média anual 

(%) 
País 1990 1995 2000 2003 1990-1999 2000-2003 
Países do Norte       
Costa Rica 100 102,1 113,5 112,6 -0,29 0,00 
Guatemala 100 103,6 107,1 125,4 0,00 0,05 
El Salvador 100 108,6 102,6 95,4 0,22 -0,02 
Honduras 100 97,9 102,2 119,2 0,20 0,05 
México 100 79,3 69,8 70,5 -0,60 0,00 
Rep. Dominicana 100 119,2 125,5 119,8 -0,41 -0,01 
Países do Sul       
Argentina 100 195,5 196,6 165,1 3,23 -0,04 
Bolívia 100 193,2 246,5 288,3 6,38 0,06 
Brasil 100 121,1 134 159,5 1,71 0,05 
Chile 100 129,3 172,5 186,5 0,94 0,04 
Colômbia 100 96,9 102,1 106 -0,21 0,01 
Paraguai 100 85,4 90,3 95,7 -0,49 0,03 
Peru 100 68,7 156,2 160 -2,94 0,03 
Uruguai 100 62,4 60,6 47,1 -0,11 -0,06 
Venezuela 100 97,3 78,8 67,2 1,11 -0,03 
 
Fonte: Idem Tabela 2. 
 

A força de trabalho não agrícola ocupada nos países do norte e do sul, em 

conformidade com as tendências internacionais, encontra-se empregada, 

principalmente, no setor terciário, especialmente nos ramos do comércio e serviços 

pessoais e sociais. Brasil, Argentina e México mostram padrões diferentes na 

expansão do emprego terciário. A Argentina acompanha o perfil dos países do norte 

da região latino-americana, desse modo, apresenta maior crescimento do emprego 

no setor financeiro e diminuição na participação relativa dos ocupados nos ramos de 

serviços sociais e pessoais. Brasil e México, seguindo de forma próxima o perfil dos 

países do sul, apontam aumento na absorção relativa de mão-de-obra nos ramos de 

serviços sociais e pessoais (Tabela 4). 
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Tabela 4 

América Latina: distribuição do emprego não-agrícola, segundo ramo de atividade 
econômica e gênero. 1990-2003 

(porcentagens) 
 

País 
 e período Total Setor 

bens 

Indústria 
Manufatureira, 

Mineira, 
Eletricidade 

 e água 

Construção Setor 
serviços Comércio Transporte Estabelecimentos 

Financeiros Serviços
Atividades 

não- 
especificadas

 
Países do Norte 
 
Costa Rica 
1990  
Total 

100,0 34,9 26,1 8,8 64,2 21,2 5,3 4,5 33,2 1,0 

Homens 100,0 39,8 26,4 13,4 59,2 20,5 7,8 5,6 25,3 1,2 
Mulheres 100,0 26,0 25,5 0,5 73,3 22,4 0,9 2,6 47,4 0,7 
2003  
Total 

100,0 24,4 16,6 7,9 75,6 29,7 6,8 9,8 28,8 0,5 

Homens 100,0 31,1 18,2 12,9 68,9 29,8 9,8 10,4 18,4 0,6 
Mulheres 100,0 14,3 14,0 0,2 85,7 29,5 2,1 9,0 44,8 0,4 
El Salvador 
1990  
Total 

100,0 31,4 24,8 6,6 68,6 29,7 5,8 2,9 30,2 0,0 

Homens 100,0 33,6 26,3 7,3 66,4 28,0 6,0 2,2 30,2 0,0 
Mulheres 100,0 39,4 25,9 13,5 60,6 24,9 10,6 2,1 23,0 0,0 
2003  
Total 

100,0 30,0 22,1 7,9 70,0 35,2 5,5 5,3 23,9 0,1 

Homens  100,0 37,0 21,7 15,2 63,0 27,4 9,8 7,0 18,9 0,1 
Mulheres 100,0 22,8 22,4 0,3 77,2 43,3 1,1 3,6 29,2 0,0 
Honduras           
1990  
Total 

100,0 33,8 25,1 8,7 66,2 29,4 4,3 2,3 30,2 0,1 

Homens  100,0 42,0 26,0 16,0 57,8 24,0 7,4 2,9 23,5 0,1 
Mulheres 100,0 24,2 23,9 0,3 75,7 35,4 0,7 1,6 38,0 0,1 
2003  
Total 

100,0 33,9 25,8 8,1 66,1 32,8 5,2 4,8 23,3 0,0 

Homens 100,0 39,8 24,2 15,6 60,2 29,4 9,2 5,9 15,7 0,0 
Mulheres 100,0 27,9 27,5 0,3 72,1 36,2 1,1 3,7 31,1 0,0 
México           
1990  
Total 

100,0 30,0 25,0 5,0 69,9 26,0 5,6 5,9 32,4 0,0 

Homens 100,0 34,8 27,6 7,3 65,1 23,9 7,5 5,8 27,9 0,1 
Mulheres 100,0 20,9 20,2 0,7 79,1 30,0 1,9 6,1 41,1 0,0 
2003  
Total 

100,0 26,6 26,0 0,6 73,4 28,1 6,6 1,7 37,0 0,0 

Homens 100,0 31,7 30,8 0,8 68,4 25,0 9,5 1,6 32,2 0,0 
Mulheres 100,0 18,0 17,7 0,3 82,1 33,5 1,5 1,8 45,2 0,0 

 

 

 

Continua... 
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Conclusão. 

Tabela 4 

América Latina: distribuição do emprego não-agrícola, segundo ramo de atividade econômica e 
gênero. 1990-2003 

(porcentagens) 
 

País e 
período 

Total Setor 
bens 

Indústria 
Manufatureira, 

Mineira, 
Eletricidade e 

água 

Construção Setor 
serviços

Comércio Transporte Estabelecimentos 
financeiros 

Serviços Atividades 
não- 

especificadas

Países do Sul           
Argentina           
1991  Total 100,0 26,4 18,2 8,2 72,1 21,7 5,6 6,9 37,9 1,6
Homens 100,0 34,2 21,4 12,8 63,6 22,3 8,1 7,2 26,0 2,1
Mulheres 100,0 13,4 13,0 0,4 86,1 20,8 1,4 6,3 57,6 0,6
2003  Total 100,0 22,0 14,5 7,5 78,0 23,9 6,8 9,4 37,9 0,0
Homens 100,0 29,9 17,4 12,5 70,1 26,5 10,2 10,9 22,4 0,0
Mulheres 100,0 11,1 10,6 0,5 88,9 20,4 2,1 7,3 59,1 0,0
Brasil           
1990  Total 100,0 28,6 20,9 7,7 71,0 21,7 5,1 3,3 40,9 0,4
Homens 100,0 37,9 25,5 12,4 61,6 22,2 7,8 3,5 28,1 0,5
Mulheres 100,0 14,3 13,8 0,5 85,6 20,9 1,1 3,0 60,6 0,1
2003  Total 100,0 25,9 17,8 8,1 74,4 27,4 5,9 3,7 37,1 0,0
Homens 100,0 34,5 20,4 14,1 66,0 229,6 9,3 4,2 22,4 0,0
Mulheres 100,0 14,9 14,4 0,4 85,2 24,6 1,6 3,0 56,0 0,0
Chile           
1994  Total 100,0 31,3 20,9 10,4 67,6 21,7 8,4 6,6 30,9 1,2
Homens 100,0 40,7 24,8 15,8 58,2 19,3 11,9 6,3 20,7 1,1
Mulheres 100,0 15,2 14,1 1,0 83,6 25,7 2,6 7,1 48,3 1,3
2003  Total 100,0 27,6 17,8 9,8 72,4 22,9 8,9 7,9 32,3 0,3
Homens 100,0 37,9 22,3 15,7 62,1 20,3 12,4 8,2 20,9 0,3
Mulheres 100,0 12,4 11,2 1,1 87,6 26,9 3,7 7,5 49,4 0,2
Colômbia           
1992  Total 100,0 31,3 25,0 6,3 68,6 28,4 6,2 7,3 26,7 0,1
Homens 100,0 34,6 24,8 9,8 65,4 26,1 9,2 7,6 22,4 0,1
Mulheres 100,0 26,2 25,3 0,9 73,7 32,0 1,4 6,9 33,4 0,1
2003  Total 100,0 23,1 18,0 5,1 76,9 32,8 8,2 7,8 28,0 0,0
Homens 100,0 28,2 18,9 9,3 71,8 34,4 13,4 8,5 15,4 0,0
Mulheres 100,0 17,3 17,0 0,4 82,7 30,9 2,3 6,9 42,5 0,0
Peru           
1991  Total 100,0 24,4 19,7 4,7 75,6 33,2 6,5 5,8 30,1 0,0
Homens 100,0 30,1 22,3 7,7 69,9 27,1 9,9 7,4 25,6 0,0
Mulheres 100,0 15,5 15,5 0,0 84,5 42,7 1,3 3,3 37,2 0,0
2003 Total 100,0 21,0 14,9 6,1 79,0 32,5 10,4 7,1 28,9 0,0
Homens 100,0 28,7 18,0 10,7 71,3 23,7 17,1 8,2 22,2  
Mulheres 100,0 11,1 10,9 0,2 88,9 43,9 1,8 5,6 37,6 0,0
Uruguai           
1991  Total 100,0 31,3 24,2 7,1 68,7 18,7 5,8 5,2 39,0 0,0
Homens 100,0 37,3 25,6 11,8 62,7 19,4 8,6 5,5 29,2 0,0
Mulheres 100,0 22,7 22,3 0,4 77,3 17,8 1,9 4,8 52,8 0,0
2003  Total 100,0 22,7 15,5 7,2 77,3 20,2 6,4 10,3 40,5 0,0
Homens 100,0 31,3 18,5 12,8 68,7 21,6 9,8 11,2 26,2 0,0
Mulheres 100,0 12,2 11,9 0,3 87,8 18,6 2,2 9,2 57,8 0,0
Venezuela           
1990  Total 100,0 29,1 20,2 8,9 70,8 24,3 7,0 6,6 32,9 0,1
Homens 100,0 36,4 23,2 13,2 63,5 24,0 9,9 6,2 23,5 0,1
Mulheres 100,0 15,8 14,8 1,0 84,1 24,8 1,6 7,4 50,2 0,1
2003  Total 100,0 21,7 14,0 7,6 78,3 29,2 8,3 5,3 35,1 0,4
Homens 100,0 29,1 16,4 12,7 70,9 25,5 13,3 5,9 25,8 0,4
Mulheres 100,0 11,5 10,8 0,7 88,5 34,2 1,5 4,6 47,7 0,4
 
Fonte: Idem Tabela 2. 
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3. Padrão de crescimento econômico x estrutura de emprego 

O padrão de crescimento econômico dos países do norte da América Latina, 

conforme visto anteriormente, encontra-se centrado na indústria manufatureira, 

especialmente sob a forma de maquila. Esta característica leva à diferenciação da 

estrutura do emprego segundo a forma de inserção laboral entre o norte e o sul da 

região.  

Observa-se, nos países do norte, o aumento relativo do emprego assalariado 

nas empresas do setor privado, enquanto naqueles do sul, com exceção da 

Argentina, verifica-se sua diminuição e ampliação mais intensa do peso do setor 

informal na ocupação total.59 A configuração do setor informal também é desigual 

entre os países: o trabalho sob a forma de micro empresa aumenta relativamente 

nos países do norte, enquanto, no sul, o maior acréscimo relativo ocorre sob a forma 

de trabalho por conta própria em cinco entre sete países. Finalmente, nos países 

latino-americanos do norte, decresce o peso relativo do emprego público na 

estrutura ocupacional, enquanto, nos países do sul, ou a queda é sensivelmente 

menor do que nos primeiros ou se verifica um aumento, por exemplo, na Argentina e 

no Brasil. (Tabela 5). 

 

                                            
59 CACCIAMALI, Maria Cristina & JOSÉ SILVA, Maria de Fátima, Mercado de trabalho na América 
Latina: mais uma década perdida. In: COGGIOLA, Osvaldo, América Latina: encruzilhada da história 
contemporânea, São Paulo: Xamã, 2003. 
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Tabela 5 

América Latina: estrutura do emprego não-agrícola 1990-2003 
(porcentagens) 

 
 Setor Informal   Setor Formal  

País/Ano Total Trabalhador 
independente 

Serviço 
doméstico Microempresas Total  Setor Público 

Pequenas, 
médias e 
grandes 

empresas 
América Latina 
1990 Total 42,8 22,2 5,8 14,7 57,2 14,4 42,9 
Homens 39,4 21,6 0,5 17,3 60,6   
Mulheres 47,4 23,2 13,8 10,4 52,6   
2003  Total 46,7 23,6 7,0 16,1 53,3 13,8 39,5 
Homens 44,1 24,0 0,7 19,3 55,9   
Mulheres 50,1 23,2 15,5 11,4 49,9   
Países do Norte 
Costa Rica        
1990  Total 41,2 18,9 5,8 16,4 58,8 22,0 36,8 
Homens 37,7 19,1 0,3 18,3 62,3   
Mulheres 47,5 18,6 15,8 13,1 52,5   
2003  Total 43,4 18,1 5,3 20,2 56,6 15,6 41,0 
Homens 39,2 15,5 0,6 23,1 60,8 12,6 48,2 
Mulheres 49,8 22,0 12,6 15,2 50,2 20,4 29,8 
Honduras        
1990  Total 57,6 37,3 7,1 13,3 42,4 14,9 27,5 
Homens 45,1 25,7 0,5 18,9 54,9   
Mulheres 72,0 50,5 14,6 6,9 28,0   
2003  Total 59,4 40,8 4,8 13,8 40,6 9,0 31,6 
Homens 52,5 31,3 1,0 20,2 47,5 8,0 39,6 
Mulheres 66,6 50,6 8,8 7,2 33,4 10,1 23,3 
México        
1990  Total 38,4 19,0 4,6 14,8 61,6 19,4 42,3 
Homens 37,6 19,1 0,7 17,8 62,4   
Mulheres 39,9 18,7 12,0 9,2 60,1   
2003  Total 41,8 19,5 4,4 17,9 58,2 14,2 44,0 
Homens 41,4 18,9 0,9 21,6 58,6 12,1 46,5 
Mulheres 42,5 20,6 10,5 11,4 57,5 17,8 39,6 
Países do Sul        
Argentina        
1991  Total 52,0 27,5 5,7 18,8 48,0 19,3 28,7 
Homens  49,8 28,2 0,5 21,2 50,2   
Mulheres 55,5 26,5 14,3 14,7 44,5   
2003  Total 46,5 19,5 7,3 19,7 53,5 20,9 32,6 
Homens  47,2 22,4 0,2 24,5 52,8 16,6 36,2 
Mulheres 45,6 15,6 16,7 13,3 54,4 26,5 27,8 
Brasil        
1990  Total 40,6 20,3 6,9 13,5 59,4 11,0 48,4 
Homens  36,1 19,6 0,5 16,0 63,9   
Mulheres 47,6 21,3 16,7 9,6 52,4   
2003  Total 44,6 21,0 9,3 14,3 55,4 13,8 41,7 
Homens 40,5 22,7 0,9 16,9 59,5 11,0 48,5 
Mulheres 49,8 18,8 20,1 10,9 50,2 17,3 32,9 
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Conclusão. 
 

Tabela 5 

América Latina: estrutura do emprego não-agrícola 1990-2003 
(porcentagens) 

 
 Setor Informal   Setor Formal  

País/Ano Total Trabalhador 
independente 

Serviço 
doméstico Microempresas Total  Setor Público 

Pequenas, 
médias e 
grandes 

empresas 
Chile        
1990  Total 37,9 20,9 5,4 11,7 62,1 7,0 55,1 
Homens 33,5 21,3 0,2 12,0 66,5   
Mulheres 45,9 20,1 14,7 11,1 54,1   
2003  Total 38,8 21,1 6,8 10,9 61,2 12,3 48,9 
Homens 34,2 22,2 0,2 11,7 65,8 10,6 55,2 
Mulheres 45,9 19,4 16,8 9,7 54,1 14,7 39,4 
Colômbia        
1990  Total 45,7 24,1 2,0 19,5 54,3 9,6 44,7 
Homens 45,1 22,6 0,1 22,3 54,9   
Mulheres 46,6 26,3 5,0 15,2 53,4   
2003  Total 61,4 38,7 6,3 16,5 38,6 7,7 30,9 
Homens 59,0 38,6 0,5 19,9 41,0 7,0 34,0 
Mulheres 64,2 38,7 12,8 12,6 35,8 8,4 27,4 
Peru        
1991  Total 52,7 33,4 4,9 14,5 47,3 11,6 35,7 
Homens 46,3 28,9 0,6 16,9 53,7   
Mulheres 62,9 40,4 11,6 10,8 37,1   
2003  Total 55,9 34,5 5,7 15,8 44,1 7,9 36,2 
Homens 51,0 31,0 0,5 19,5 49,0 7,7 41,3 
Mulheres 62,2 38,9 12,4 11,0 37,8 8,2 29,6 
Uruguai        
1991  Total 39,1 18,6 6,8 13,7 60,9 20,1 40,8 
Homens 33,7 18,6 0,2 15,0 66,3   
Mulheres 46,6 18,5 16,2 11,8 53,4   
2003  Total 39,1 17,6 9,9 11,6 60,9 18,9 42,0 
Homens 37,1 21,5 1,7 13,9 62,9 18,3 44,5 
Mulheres 41,6 12,6 20,4 8,6 58,4 19,6 38,9 
Venezuela        
1990  Total 38,6 22,3 3,9 12,4 61,4 22,3 39,1 
Homens 38,3 22,0 0,4 15,9 61,7   
Mulheres 39,3 22,8 10,4 6,1 60,7   
2003  Total 53,8 32,8 3,1 17,9 46,2 15,7 30,5 
Homens 51,7 29,3 0,2 22,2 48,3 11,5 36,8 
Mulheres 56,6 37,6 7,0 12,0 43,4 21,3 22,0 

 
Fonte: Idem Tabela 2. 

 

 

A despeito do melhor desempenho econômico dos países do norte da região 

latino-americana durante os anos de 1990, o setor informal continua mantendo um 

papel significativo na geração da ocupação e renda, nunca inferior a 40% do total da 

ocupação em 2003. O setor informal, em países como México e Honduras, inclusive, 
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aumenta, durante o período de 1990 a 2003, sob a forma de microempresas e 

trabalhadores por conta própria, respectivamente. Na América do Sul, o setor 

informal, em cinco entre sete países, absorve 45% ou mais do total dos ocupados e, 

em três entre sete, o percentual é superior a 50%.  

 

5. Restrição de emprego x inseguridade social 

O quadro restritivo de emprego e renda na América Latina remete a um 

quadro de inseguridade laboral, que pode ser confirmado pela cobertura limitada do 

Sistema Público de Seguridade Social, especialmente entre os empregados do setor 

informal. Entre os assalariados deste setor, apenas o Uruguai aponta um grau de 

cobertura quase completo (96,6%), e o Chile e Costa Rica apresentam grau de 

abrangência de 50 e 40%, respectivamente. Os demais países mostram que a 

Seguridade Social Pública abarca uma parcela limitada da população do setor 

informal, especialmente em México e Peru.  

A fragilidade das instituições do mercado de trabalho vem se agravando na 

medida em que o grau de cobertura do Sistema Público de Seguridade Social 

declina ao longo do período, tanto no setor informal quanto no setor formal. No 

primeiro setor, oito entre dez países da região, em todos os países, exceto México e 

Uruguai, há um forte declínio das contribuições das microempresas do setor 

informal. Com relação ao setor formal, entretanto, verifica-se uma diferenciação 

entre os países do norte e os paises do sul da região. Na Costa Rica e no México, 

observa-se pequeno aumento e manutenção da cobertura, enquanto nos paises do 

sul, há uma diminuição significativa do grau de abrangência, especialmente na 

Argentina, no Chile e no Brasil, e um aumento no caso da Colômbia e do Uruguai. 

Destaca-se que, no caso do Uruguai, o alto índice de cobertura é em parte explicado 
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pelo fato de as pessoas que participam de programas de transferência de renda, que 

exigem contrapartida de trabalho, serem consideradas ocupadas e participarem da 

Seguridade Social Pública. (Tabela 6). 

 

Tabela 6 

América Latina: assalariados que contribuem para a seguridade social por gênero, 
sobre o total (1990-2003) 

(porcentagens) 
 
 

Setor informal 
País/Ano 

Total Serviço 
doméstico 

Microempresas 
a/ 

Setor 
formal b/ Total 

América Latina           
1990  Total 29,2 17,6 34,7 80,6 66,6 
Homens 32,5 35,5 32,5 79,1 68,4 
Mulheres 27,0 16,6 39,5 82,8 65,1 
2003  Total 26,2 23,3 28,1 79,3 63,6 
Homens 25,2 33,6 25,4 78,6 65,2 
Mulheres 27,2 22,2 35,2 80,4 61,8 
Países do Norte           

Costa Rica           
1990  Total 51,7 40,0 55,9 88,6 78,5 
Homens 55,2 59,5 55,2 88,4 80,8 
Mulheres 47,6 39,3 57,7 89,0 74,3 
2003  Total 43,7 35,7 46,1 86,7 74,4 
Homens 44,1 41,8 44,2 85,4 74,5 
Mulheres 43,2 35,2 51,9 89,3 74,3 
México           
1990  Total 12,7 4,2 15,3 72,9 58,5 
Homens 12,9 20,7 12,6 70,7 57,6 
Mulheres 12,3 2,5 25,0 77,2 60,3 
2003  Total 11,3 9,2 11,9 81,2 63,4 
Homens 10,2 18,7 9,8 80,8 63,4 
Mulheres 12,9 7,9 18,3 81,8 63,4 
 
 
 
 

Continua... 
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Conclusão. 

Tabela 6 

América Latina: assalariados que contribuem para a seguridade social por gênero, 
sobre o total (1990-2003) 

(porcentagens) 
Setor informal 

País/Ano 
Total Serviço 

doméstico 
Microempresas 

a/ 

Setor 
formal b/ Total 

América Latina           
Países do Sul           
Argentina           
1990  Total 24,9 7,8 38,1 86,2 61,9 
Homens 34,8 25,5 35,0 83,0 70,0 
Mulheres 24,9 6,8 34,3 86,2 61,9 
2003  Total 17,4 4,0 23,0 64,0 48,2 
Homens 21,3 29,3 21,2 67,7 53,0 
Mulheres 13,3 3,5 27,5 59,2 42,4 
Brasil           
1990  Total 38,7 24,9 45,8 86,1 74,0 
Homens 43,9 44,0 43,9 85,4 76,9 
Mulheres 33,8 24,1 50,6 87,5 69,5 
2003  Total 34,2 29,7 37,9 83,8 69,2 
Homens 32,9 40,4 32,4 82,6 72,1 
Mulheres 35,1 29,1 48,1 85,5 65,9 
Chile           
1990  Total 59,0 51,7 63,6 86,3 79,9 
Homens 63,3 66,7 63,3 86,7 83,1 
Mulheres 55,9 51,4 64,3 85,6 74,8 
2000  Total 50,9 53,8 44,9 81,2 62,8 
Homens 52,3 52,1 70,1 81,1 63,8 
Mulheres 49,7 57,4 44,5 81,5 61,0 
Colômbia           
1990  Total 25,7 12,5 27,1 77,2 62,6 
Homens 25,1 51,3 25,0 74,8 60,4 
Mulheres 26,7 10,8 32,0 81,1 66,1 
2003  Total 25,0 24,0 25,6 82,3 62,5 
Homens 24,3 40,9 23,7 80,5 64,6 
Mulheres 25,6 23,3 28,5 84,7 60,3 
Peru           
1990  Total 22,1 17,3 23,6 66,6 53,6 
Homens 20,3 31,3 19,9 66,3 55,1 
Mulheres 24,2 16,3 32,8 67,2 51,0 
2003  Total 13,8 20,5 10,6 66,3 50,2 
Homens 9,2 6,8 9,3 65,4 51,8 
Mulheres 17,6 21,2 12,9 67,7 48,2 
Uruguai           
1990  Total 63,6 44,8 73,0 88,9 82,6 
Homens 70,0 42,1 70,2 88,5 85,0 
Mulheres 58,8 44,8 73,0 88,9 82,6 
2003  Total 96,6 97,9 95,4 98,7 98,1 
Homens 95,1 99,4 94,7 98,5 97,8 
Mulheres 97,6 97,8 97,0 98,9 98,4 
Venezuela           
1995  Total 22,7 17,6 23,6 81,0 70,6 
Homens 20,7 29,8 20,6 78,2 64,9 
Mulheres 26,9 17,1 35,4 85,8 81,7 
2003  Total 16,3 23,4 14,8 73,1 57,0 
Homens 12,6 49,3 12,2 69,5 53,9 
Mulheres 21,4 22,4 20,8 8,4 61,6 
Fonte: OIT, com base nos censos nacionais    
a/ Ocupados em estabelecimentos que contam com até 5 trabalhadores   
b/ Inclui setor público e empresas com 6 ou mais trabalhadores   
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5. Dinamismo econômico insuficiente elevando o percentual do setor informal 

e o grau de inseguridade laboral 

A insuficiência de dinamismo econômico, na região, revela-se não apenas 

pela baixa qualidade do emprego - elevado percentual do setor informal e 

inseguridade laboral -, como também por não se criar ocupações em número 

suficiente para absorver a mão-de-obra disponível para o trabalho. Contudo, a taxa 

de desemprego nos países do norte diminui ao longo da década de 1990, situando-

se, em 2000, entre 5,3% e 6,6 na Costa Rica e El Salvador, respectivamente, 2,2% 

no México e 13,9% na República Dominicana. A tendência é oposta nos países do 

sul, onde as taxas de desemprego aumentaram na década passada, mostrando-se 

acima do patamar de 7%. Colômbia, Argentina, Uruguai e Venezuela são os países 

que mais se ressentem das mudanças provocadas pela liberalização e 

reestruturação econômicas, desencadeando e alimentando crises políticas 

sucessivas (Tabela 7).  

No início da década de 2000, o quadro se altera, pois os países exportadores 

para os Estados Unidos sofrem retração de sua demanda e sentem a concorrência 

dos produtos dos países da Ásia. Assim, México e República Dominicana 

apresentam aumento na taxa de desemprego aberta. Nos países do sul, Chile e 

Colômbia conseguem ampliar o seu desempenho econômico exportador e a taxa de 

desemprego diminui ligeiramente. (Tabela 7). 
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Tabela 7 

América latina: desemprego por gênero e variação (1990-2003) 

País Taxas Anuais Médias (%) 
 1990 1995 2000 2003 1990-1999 2000-2003

Países do Norte       
Costa Rica 5,4 5,7 5,3 5,7 14,8 7,5 
Homens 4,9 5,4 4,6 6,1 0,0 32,6 
Mulheres 6,2 6,2 6,4 7,6 32,3 18,8 
Guatemala       
Homens       
Mulheres       
El Salvador 9,9 7,6 6,6 6,1 -19,2 -7,6 
Homens 10,1 8,7 9,9 8,6 -2,0 -13,1 
Mulheres 9,8 5,9 3,7 3,1 -40,8 -16,2 
Honduras 6,9 6,6  7,4 -46,4  
Homens 9,6 10,7  7,4 -61,5  
Mulheres 5,2 4,1  7,7 -26,9  
México 2,7 6,3 2,2 3,3 -7,4 50,0 
Homens 2,6 6,1 2,1 3,1 -7,7 47,6 
Mulheres 3,0 6,5 2,4 3,5 -13,3 45,8 
República Dominicana  15,8 15,3 17,7  15,7 
Homens  10,2 9,8 12,3  25,5 
Mulheres  26,2 22,8 25,0  9,6 
Países do Sul       
Argentina 6,1 16,4 15,1 17,3 134,4 14,6 
Homens 7,2 15,6 14,1 15,5 84,7 9,9 
Mulheres 7,6 20,3 16,4 19,5 105,3 18,9 
Bolívia 5,7 3,1 7,2  -28,1  
Homens 6,8 3,3 6,2  -8,8  
Mulheres 7,8 4,0 9,0  9,0  
Brasil 4,3 4,6 7,1 12,3 79,1 73,2 
Homens  4,5 6,5 10,1 47,9 55,4 
Mulheres  4,8 8,0 15,2 69,4 90,0 
Chile 7,4 6,6 9,2 8,5 31,1 -7,6 
Homens 6,6 5,5 8,7 7,9 40,9 -9,2 
Mulheres 9,2 8,9 10,0 9,7 14,1 -3,0 
Colômbia 11,0 8,7 17,3 16,7 82,7 -3,5 
Homens 8,3 6,8 15,0 14,0 106,0 -6,7 
Mulheres 14,7 11,3 19,9 19,6 58,5 -1,5 
Paraguai 6,6 5,3 10,0 11,2 42,4 12,0 
Homens 6,6 5,1 9,9 10,5 45,5 6,1 
Mulheres 6,5 5,5 10,2 12,2 43,1 19,6 
Peru 8,3 7,1 7,8 9,4 13,3 20,5 
Homens 6,5 6,0 8,2 8,5 33,8 3,7 
Mulheres 11,4 8,7 7,4 10,7 -10,5 44,6 
Uruguai 9,3 10,8 13,9 16,7 26,9 20,1 
Homens 7,3 8,4 10,9 14,0 26,0 28,4 
Mulheres 11,8 13,6 17,2 19,6 25,4 14,0 
Venezuela 11,0 10,3 13,9 18,0 36,4 29,5 
Homens 11,4 8,9 13,2 16,3 19,3 23,5 
Mulheres 10,4 12,9 14,8 21,1 64,4 42,6 
 
Fonte: Idem Tabela 2. 
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Tabela 8 

América latina: desemprego juvenil. 1990-2003 
Taxas Anuais Médias (%) 

 
País 1990 1995 2000 2003 
Países do Norte     
Costa Rica     
entre 12 e 24 10,4 13,5 10,9 14,5 
Guatemala     
El Salvador     
entre 15 e 24 18,6 13,3 14,3 11,9 
Honduras     
entre 10 e 24 10,7 10,2  12,0 
México     
entre 12 e 19 7,0 13,1 5,4 8,2 
entre 20 e 24  9,9 4,0 6,5 
Rep. Dominicana     
Países do Sul     
Argentina     
entre 15 e 24 114,0 29,6 27,6 35,3 
Bolívia     
entre 10 e 19 13,3 5,0 14,7  
entre 20 e 29 9,5 5,4 10,8  
Brasil     
entre 15 e 17  11,0 17,8 38,2 
entre 18 e 24  9,3 14,7 23,4 
Chile     
entre 15 e 19 15,9 15,8 26,1 28,9 
entre 20 e 24 12,0 10,1 20,1 19,3 
Colômbia     
entre 12 e 17  21,0 33,3 29,6 
entre 18 e 24  16,6 32,4 32,0 
Paraguai     
entre 15 e 19 18,4 10,8  25,3 
entre 20 e 24 14,1 7,8 15,4  
Peru     
entre 14 e 24 15,4 11,2 17,1 14,8 
Uruguai     
entre 14 e 24 26,6 25,5 31,7 39,5 
Venezuela     
entre 15 e 24 18,0 19,9 25,3 30,3 
 
Fonte: Idem Tabela 2. 
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6. Brasil e Argentina e o ajustamento do mercado de trabalho 

Brasil e Argentina apresentam comportamentos distintos quanto ao 

ajustamento do mercado de trabalho entre 1990 e 2003. O primeiro país remodela 

esse mercado com base no setor informal, especialmente o trabalho por conta 

própria, implicando aumento da taxa de desemprego aberta, contudo, em patamares 

menores do que na Argentina.  

No Brasil, os processos de liberalização econômica e de reestruturação 

industrial foram mais lentos, o emprego do setor público se amplia e a contração dos 

salários e das rendas foi menor que na Argentina, permitindo a manutenção de 

poder aquisitivo para produtos e serviços dos setores formal e informal.  

A estrutura produtiva urbana da Argentina, por outro lado, possui menores 

espaços econômicos, políticos e culturais para a prática de atividades do setor 

informal. Este comportamento é influenciado pela continua e drástica diminuição do 

nível de renda das massas populares e menor nível de renda, que restringe o 

mercado consumidor das atividades informais; legislação restritiva que é cumprida; e 

pela tradição de ter constituído, com o Uruguai, a principal sociedade assalariada da 

América Latina.  

A reestruturação produtiva das empresas do setor privado, na Argentina, 

implica demissões que se somaram àquelas do setor público – administração, 

serviços sociais e privatizações das empresas públicas –, conduzindo a uma 

diminuição da renda do trabalho, limitando mercado para as atividades por conta 

própria ou sob a forma de microempresa. Além disso, na Argentina, a cultura 

assalariada de classe média estabeleceu um extenso sistema público de seguridade 

social que, embora de traços corporativos e baixa eficiência, mantinha caráter 

universal. No Brasil, o comportamento social é oposto. As atividades do setor 
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informal historicamente compõem a estrutura produtiva do país, e o sistema público 

de seguridade social não atinge sistematicamente os grupos que não têm trabalho 

regular, exceto os mais velhos e aqueles que necessitam de cuidados especiais.  

Dessa forma, a contração da oferta de empregos e a pressão da oferta de 

força de trabalho ampliam, de forma considerável, o desemprego na Argentina em 

relação ao Brasil, principalmente entre os jovens, a despeito de maior taxa média de 

crescimento econômico, entre 1990 e 1999.60 

O comportamento esperado para a taxa de desemprego aberto é que seja 

maior entre a força de trabalho feminina e os jovens. Sob quaisquer desses recortes, 

as taxas de desemprego aberto são maiores nos países do sul do que naqueles do 

norte (Tabelas 7 e 8). A Argentina, entre os países do sul da América Latina, 

apresenta as maiores taxas de desemprego na coorte etária entre 15 e 19 anos. Na 

segunda metade da década de 1990, as taxas de desemprego dos jovens são 

superiores a 40% em vários anos, agravando as tensões no mercado de trabalho. O 

desemprego juvenil e a precarização do trabalho dos jovens se constituem em 

pontos de destaque nos estudos de política internacional comparada. Na América 

Latina, o maior número de estudos sobre esse tema são desenvovidos 

principalmente a partir da década de 1990.  

O menor dinamismo econômico impondo desemprego, as alterações nos 

requerimentos dos perfis ocupacionais, devido às mudanças tecnológicas e na 

organização do trabalho, e a escassez de oferta de serviços educacionais públicos 

de qualidade comprometem a inserção presente e futura dos jovens no mercado de 

                                            
60 A taxa de participação urbana, no Brasil, diminui de 63,8% para 58,0%, entre 1990 e 2000, 
enquanto na Argentina aumenta de 40,6% para 42,8% (OIT, 2002). 
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trabalho, especialmente daqueles jovens que procedem dos segmentos mais pobres 

da população.61 

No que se refere à freqüência à escola dos jovens entre 15 e 19 anos, o 

México apresenta o perfil mais discrepante entre os filhos das famílias mais pobres e 

mais ricas: 30% dos jovens nessa faixa etária, procedentes das famílias 20% mais 

pobres, freqüentam a escola, enquanto esse percentual é da ordem de 80% entre as 

famílias 20% mais ricas. Essa polarização é menos discrepante na Argentina, 58% e 

86%, respectivamente, e no Brasil, 62% e 76%.  Na coorte etária entre 20 e 24 anos, 

o perfil divergente se repete no México com maior intensidade: apenas 6% dos 

jovens adultos originários das famílias 20% mais pobres freqüentam a escola, em 

contraposição a 42% das famílias 20% mais ricas.62 

Na Argentina e Brasil, embora a divergência seja menor, os números também 

são díspares. Na Argentina, 12% dos jovens adultos originários das famílias 20% 

mais pobres encontram-se na escola vis-à-vis 62% das famílias 20% mais ricas. No 

Brasil, a desigualdade é menor, 20% e 34% respectivamente, contudo, ressalta-se 

que o Brasil apresenta o menor percentual de jovens adultos nas escolas 

procedentes das famílias 20% mais ricas, entre 14 países latino-americanos 

pesquisados por Ricardo Díaz de Medina, com informações referentes ao redor do 

final da década de 1990.63 

O baixo desempenho do mercado de trabalho encontra o seu complemento 

na manutenção de altos níveis de pobreza em toda a região, embora o número de 

famílias pobres tenha diminuído na maior parte dos países, nos anos de 1990, 

exceto Argentina, Paraguai e Venezuela. O Brasil e o Chile destacam-se pela 

                                            
61 CACCIAMALI, Maria Cristina, Mercado de trabajo juvenil: Argentina, Brasil e México, Série do 
Employment Department, Genebra: International Labour Organization, 2005. 
62 MEDINA, Ricardo Diaz de, Jóvenes y empleo en los noventa, 2001,  http://www.ilo.org/centerfor, p. 
136.  
63 Medina, Ricardo Díaz de, op. cit. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

65

elevada redução nos níveis de pobreza e indigência, enquanto a Argentina mostra 

tendência oposta, e o México apresenta pequena redução (Tabela 9). A reorientação 

dos gastos sociais, focalizando os mais pobres, e o novo modelo institucional de 

política social, desenhado de forma descentralizada e com a participação de atores 

privados e da sociedade civil, são, segundo a CEPAL, os principais responsáveis 

pela diminuição do número de pobres. Desejamos destacar, entretanto, que essas 

ações assistencialistas, basicamente transferências de renda, diminuem 

estatisticamente o número de pobres, mas não eliminam as causas estruturais da 

pobreza.  

A crise econômica e o elevado desemprego, na Argentina, levam à menor 

eficácia da política social centrada no trabalho e concretizada, desde os anos de 

1930, através do Sistema Público de Seguridade Social. Dessa forma, aumentam, 

naquele país, tanto os níveis de pobreza quanto aqueles de indigência, embora o 

governo argentino tenha executado, desde o segundo lustro dos anos de 1990, 

amplos programas de assistência social destinado às famílias – Trabajar e Jefas y 

jefes de hogares, abarcando, em 2003, 2,5 milhões de pessoas. 

Analisando o quadro social por meio de um conjunto de indicadores mais 

amplo, devemos salientar o progresso dos índices de desenvolvimento humano ao 

longo do período. A evolução positiva é maior em três entre cinco países dos países 

do norte, embora os países do sul, especialmente Bolívia, Brasil, Chile e Peru, 

também mostrem aumentos relevantes nesses indicadores.  
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Tabela 9 

América Latina: magnitude da pobreza e da indigência, em porcentagens 
 1989 – 2002 

País Ano Pessoas abaixo da linha 
da pobreza (Total País) a/ 

Pessoas abaixo da linha 
de indigência (Total país) b/ 

Países do Norte     
Costa Rica 1990 26,3 9,9 
  2002 20,3 8,2 
Guatemala 1989 69,4 42,0 
  2002 60,2 30,9 
El Salvador 1995 54,2 21,7 
  2001 48,9 22,1 
Honduras 1990 80,8 60,9 
  2002 77,3 54,4 
México 1989 47,7 18,7 
  2002 39,4 12,6 
República Dominicana 1997 37,2 14,4 
  2002 44,9 20,3 
Países do Sul     
Argentina c/ 1994 16,1 3,4 
  2002 45,4 20,9 
Bolívia c/ 1989 52,6 23,0 
  2002 52,0 21,3 
Brasil 1990 48,0 23,4 
  2001 37,5 13,2 
Chile 1990 38,6 12,9 
  2003 18,8 4,7 
Colômbia 1991 56,1 26,1 
  2002 51,1 24,6 
Paraguai c/ 1994 49,9 18,8 
  2001 50,1 18,4 
Peru 1997 47,6 25,1 
  2001 54,8 24,4 
Uruguai c/ 1990 17,9 3,4 
  2002 15,4 2,5 
Venezuela 1990 39,8 14,4 
  2002 48,6 22,2 

Fonte: CEPAL, Panorama Social da América Latina 2004  

a/: linha de pobreza foi estimada a partir do custo de uma cesta básica de alimentos que cubra as necessidades nutricionais da 
população, levando em conta os hábitos de consumo, disponibilidade efetiva de alimentos e seus preços relativos. A essa 
cesta se somou uma estimação dos recursos requeridos pelas famílias para satisfazer o conjunto de necessidades básicas não 
alimentares. 

b/: entende-se como indigentes as pessoas que residem em lares cuja renda é tão baixa que, ainda que destinem essa renda 
integralmente à compra de alimentos, não permitiria satisfazer adequadamente as necessidades nutricionais de todos os seus 
membros. 

c:/ Referente à zona urbana.   
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Tabela 10 

América Latina: nível e distribuição de renda das famílias, zona urbana. 
1990-2003 

    
País ano Renda 

média* 
Participação na renda total dos:   

   40% mais 
pobres 

30% 
seguintes

20% anterior aos 
10% mais ricos 

10% mais 
ricos 

10% - 
40% 

Países do 
Norte 

       

Costa Rica 1990 9,6 17,8 28,7 28,9 24,6 6,8 
 2002 12,3 15,5 26,2 29,3 29,0 13,5 

Guatemala 1989 7,7 12,1 22,6 27,4 37,9 25,8 
 2002 7,9 13,9 22,8 26,6 36,7 22,8 

El Salvador 1995 6,9 17,3 25,1 25,8 31,7 14,4 
 2001 7,6 15,6 25,1 28,5 30,8 15,2 

Honduras 1990 5,5 12,2 20,8 28,1 38,9 26,8 
 2002 5,3 13,8 23,3 26,0 36,8 23,0 

México 1989 9,6 16,3 22,0 24,9 36,9 20,7 
 2002 8,9 17,9 24,0 27,0 31,2 13,2 

República 
Dominicana 

1997 9 14,8 23,8 25,8 35,5 20,7 

 2002 8,2 11,6 21,7 28,4 38,4 26,8 
Países do Sul        
Argentina 1990 10,6  14,9 23,6 26,7 34,8 19,9 

 2002 8,1  13,4 19,3 25,3 42,1 28,7 
Bolívia 1989 7,7  12,1 22,0 27,9 38,2 26,1 

 2002 7,7  13,9 21,4 26,4 38,4 24,6 
Brasil 1990 10,4  10,3 19,4 28,5 41,8 31,6 

 2001 11,8  10,5 17,7 26,0 45,7 35,2 
Chile 1990 9,4  13,4 21,2 26,2 39,2 25,8 

 2003 13,8  14,1 21,1 25,7 39,1 25,1 
Colômbia 1994 9,0  11,6 20,4 26,1 41,9 30,3 

 2002 7,2  11,9 22,2 26,8 39,1 27,2 
Paraguai 1990 7,7  18,6 25,7 26,9 28,9 10,3 

 2000 7,4  15,9 23,4 27,5 33,1 17,2 
Peru 1997 9,2  17,3 25,4 26,7 30,6 13,3 

 2001 7,6  16,9 25,4 27,0 30,8 13,9 
Uruguai 1990 9,3  20,1 24,6 24,1 31,2 11,1 

 2002 9,4  21,6 25,4 25,6 27,3 5,7 
Venezuela 1990 9,1  16,8 26,1 28,8 28,4 11,6 
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Tabela 10B 

América Latina: nível e distribuição de renda das famílias, zona rural.  
1990 – 2003 

 
País ano Renda 

média* 
Participação na renda total dos:   

   40% mais 
pobres 

30% 
seguintes

20% anterior aos 
10% mais ricos 

10% mais 
ricos 

10% - 
40% 

Países do 
Norte 

       

Costa Rica 1990 9,3 17,6 28,0 29,9 24,5 6,9 
 2002 10,8 14,4 26,6 29,2 29,8 15,4 

Guatemala 1989 5,0 14,4 24,7 25,7 35,1 20,7 
 2002 6,1 17,1 24,7 27,7 30,6 13,6 

El Salvador 1995 5,1 17,0 29,6 27,3 26,1 9,2 
 2001 5,2 14,7 27,4 30,3 27,7 13,0 

Honduras 1990 3,3 13,1 22,1 27,3 37,4 24,3 
 2002 3,3 15,4 23,1 28,3 33,2 17,8 

México 1989 6,7 18,7 26,5 27,4 27,4 8,7 
 2002 6,9 18,0 23,2 26,5 32,3 14,3 

República 
Dominicana 

1997 7,7 16,5 25,7 25,2 32,6 16,0 

 2002 5,5 15,0 27,5 29,1 28,5 13,6 
Países do Sul        
Argentina 1990       

 2002       
Bolívia 1997 3,6 9,8 19,4 28,8 42,0 32,2 

 2002 3,5 8,2 21,6 30,7 39,5 31,4 
Brasil 1990 4,7 14,5 21,3 26,1 38,2 23,7 

 2001 6,5 13,9 23,8 23,2 39,1 25,3 
Chile 1990 9,7 13,8 20,4 20,6 45,1 31,3 

 2003 11,0 16,5 22,7 22,3 38,5 22,0 
Colômbia 1994 5,7 10,0 23,3 32,2 34,6 24,6 

 1999 5,6 13,9 24,7 25,9 35,5 21,6 
Paraguai 1999 5,0 15,1 21,2 24,3 39,4 24,3 

 2000 4,6 14,6 24,9 27,7 32,9 18,3 
Peru 1997 4,4 17,8 27,1 29,4 25,7 7,9 

 2001 3,7 19,2 27,6 28,0 25,2 6,0 
Uruguai 1990       

 2002       
Venezuela 1990 7,7 19,8 28,6 27,8 23,8 4,0 
 
Fonte: CEPAL, Panorama Social da América Latina 2004 

 
*receita média mensal das famílias, em múltiplos da linha de pobreza per capita  
 

A maior parte dos países da região latino-americana se situa entre os países 

com índices de desenvolvimento humano de nível médio, enquanto Costa Rica, 

Argentina, Uruguai e Chile apresentam indicadores de nível alto, ao lado dos países 

mais ricos.  (Tabela 11). 
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Tabela 11 

América Latina: índice de desenvolvimento humano 
 

País Expectativa 
de vida 
(anos) 

Adultos  
alfabetizados 

(%) 

Taxa de
Matrícula 

(%) 

PIB per 
capita

Índice de
esperança

de vida 

Índice de 
escolaridade 

IDH 
2002

Ranking

Países do Norte        
Costa Rica 78,0 95,8 69,0 8840 0,88 0,87 0,834 45 
Guatemala 65,7 69,9 56,0 4080 0,68 0,65 0,649 121 
El Salvador 70,6 79,7 66,0 4890 0,76 0,75 0,72 103 
Honduras 68,8 80,0 62,0 2600 0,73 0,74 0,672 115 
México 73,3 90,5 74,0 8970 0,81 0,85 0,802 53 
Rep. 
Dominicana 

66,7 84,4 77,0 6640 0,7 0,82 0,738 98 

Países do Sul 
Argentina 74,1 97,0 94,0 10880 0,82 0,96 0,853 34 
Bolívia 63,7 86,7 86,0 2460 0,64 0,86 0,681 114 
Brasil 68,0 86,4 92,0 7770 0,72 0,88 0,775 72 
Chile 76,0 95,7 79,0 9820 0,85 0,9 0,839 43 
Colômbia 72,1 92,1 68,0 6370 0,78 0,84 0,773 73 
Paraguai 70,7 91,6 72,0 4610 0,76 0,85 0,751 89 
Peru 69,7 85,0 88,0 5010 0,74 0,86 0,752 85 
Uruguai 75,2 97,7 85,0 7830 0,84 0,94 0,833 46 
Venezuela 73,6 93,1 71,0 5380 0,81 0,86 0,778 68 
 
Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2004. 

    

Tabela 12 

América Latina: tendência do índice de desenvolvimento humano 
 

País 1990 1995 2002 
Países do Norte    
Costa Rica 0,791 0,81 0,834 
Guatemala 0,583 0,613 0,649 
El Salvador 0,648 0,686 0,72 
Honduras 0,624 0,646 0,672 
México 0,761 0,776 0,802 
República Dominicana 0,678 0,699 0,738 
Países do Sul    
Argentina 0,81 0,832 0,853 
Bolívia 0,603 0,635 0,681 
Brasil 0,714 0,739 0,775 
Chile 0,784 0,814 0,839 
Colômbia 0,727 0,751 0,773 
Paraguai 0,719 0,738 0,751 
Peru 0,706 0,7333 0,752 
Uruguai 0,803 0,816 0,833 
Venezuela 0,759 0,768 0,778 
 
Fonte: Idem Tabela 12.  
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A concentração da renda não se altera expressivamente no período, 

mantendo-se em um patamar elevado em todos os países: na maior parte dos 

países, a renda dos 10% mais ricos corresponde entre duas e três vezes a renda 

dos 40% mais pobres. Entre os países que possuem índice de desigualdade menor, 

na região, destacam-se Costa Rica, Uruguai e Paraguai, na situação oposta, 

destaca-se o caso do Brasil, onde essa relação se mantém em um nível exacerbado, 

da ordem de quatro vezes.  
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS HISTÓRICOS, TEORICOS E CONCEITUAIS DE SAÚDE, TRABALHO, 

DESEMPREGO E INFORMALIDADE  

 

O intuito deste capítulo é conduzir a uma reflexão sobre os subsídios que, 

epistemologicamente, contribuem na construção do pensamento, da reflexão, da 

intuição, da criação de técnicas e mecanismos que, paulatinamente, possam 

operacionalizar os caminhos que levam aos processos de prevenção, intervenção, 

promoção humana, promoção da saúde, bem como respeitar e considerar os 

caminhos da construção dos diferentes saberes frente ao desenho histórico que 

contempla o tempo e o espaço cotidianos. Para tanto, desenvolvemos quatro 

momentos: 

1. Um breve contorno histórico. 

2. Estudos e evidências empíricas sobre as relações entre desemprego, formas 

alternativas de emprego e impacto sobre a saúde. 

3. Considerações sobre saúde, com base em várias vertentes, sobre 

saúde/doença, saúde mental, prevenção da saúde e promoção da saúde. 

4. Recortes teóricos e conceitos de saúde-física, saúde mental, prevenção e 

promoção da saúde que estamos adotando neste trabalho. 

 

2. Um breve contorno histórico 

A articulação entre trabalho e doença dos trabalhadores há séculos tem sido 

objeto de estudo e reflexão dos pesquisadores. Esses registros podem ser 
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observados em obras de história, filosofia, medicina, arte, psicologia, economia, e 

nas ciências sociais como um todo.  

Aristóteles, 384 a.C., aborda a questão do comportamento e já descreve 

categorias de comportamento, tais como a percepção dos sentidos, a memória, as 

diferenças de raça e cultura. Mostra que as pessoas percebem a realidade e têm a 

capacidade de desenvolver a sua consciência e o seu sistema de valores morais, 

que podem funcionar de maneira integrada, levando-as a discernir aprovações ou 

desaprovações de condutas, atos e intenções próprias ou de outrem. 

De acordo com historiadores da medicina, Henry Sigiriet e George Rosen, a 

origem da Saúde do Trabalhador remonta aos tempos de Hipócrates, passando na 

Idade Média por Georgious Agrícola.64 Desde Hipócrates (460-375a.C), maior 

médico da Antigüidade e iniciador da observação clínica, o quadro clínico de 

intoxicação saturnina havia sido observado e descoberto em trabalhador mineiro.65 

Contudo, não há registro, naquela época, de qualquer menção ao ambiente de 

trabalho e/ou à atividade em si mesma. Esses trabalhos também apresentam 

observações importantes acerca de como o cérebro controla órgãos, preocupam-se 

com o campo da biologia humana, anatomia, fisiologia, representando, assim, a 

primeira tentativa científica de compreender o cérebro na vida humana, tanto em sua 

função como em seu significado. 

As primeiras ocupações ligadas à patologia do trabalho são anotadas por 

Lucrécio, um século antes da Era Cristã, analisando os trabalhadores no interior das 

minas: 

                                            
64 MENDES, René, Patologia do trabalho, São Paulo, Ed. Atheneu, 2ª edição, 1996 cap.I,  p.05 a 29. 
65 Intoxicação Saturnina significa intoxicação pelo chumbo. 
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Não viste ou ouviste como morrem em tão pouco tempo, quando ainda tinham 

tanta vida pela frente? 66 

Séculos mais tardes, em 1633, o Dr. Bernardino Ramazzini, médico italiano 

nascido em Módena e considerado o Pai da Medicina do Trabalho, contribui muito 

ao produzir o seu livro As Doenças dos Trabalhadores, publicado em 1700, 

publicado e posteriormente traduzido para o português pelo Dr. Raimundo Estrela, 

no ano de 2000. Nele, o autor relaciona 54 profissões e descreve os principais 

problemas de saúde apresentados pelos trabalhadores. Chama a atenção para a 

necessidade dos médicos conhecerem a ocupação, atual e pregressa de seus 

pacientes, para identificarem o diagnóstico correto e adotarem condutas e 

procedimentos adequados. Afirma que os efeitos biológicos constituem-se no mais 

antigo risco ocupacional e que, ao se preencher a anamnese, deve-se privilegiar 

toda a história da vida cotidiana do trabalhador. 67 

As referências relativas à saúde/doença, trabalho, trabalhadores, condições 

de trabalho – embora de forma muito restrita e com diversas significações – são 

registros de tempos remotos, desde a civilização egípcia, dos gregos, romanos, 

chineses, hebreus, assírios entre outros. 

Achados paleontológicos mostram que, nos restos fósseis e nas múmias 

egípcias, sinais de doenças infecciosas, parasitárias e reumatismos são 

identificados. 68 Neste contexto, a visão de saúde está voltada para a magia e para 

as explicações religiosas, introduzindo no imaginário das pessoas a figura do 

                                            
66 MENDES, René (org.), op. cit. p. 09. Entre 95 e 55 a.C. Lucrécio estuda filosofia na Grécia, 
preocupando-se com os fenômenos naturais. Retirado de MENDES, René, op. cit. p. 5,  reproduzindo 
lição de RAMAZZINI em seu livro do século XVIIII.  RAMAZZINI, Bernardino. As doenças dos 
trabalhadores, Tradução de Dr. Raimundo Estrela, São Paulo: FUNDACENTRO, 2000.  
67 RAMAZZINI, Bernardino, op.cit. p.27-29. 
68 CAPRA, Fritjof, Holismo e saúde. In: CAPRA, Fritjof (org), O ponto de mutação: a ciência, a 
sociedade e a cultura emergente. São Paulo: Editora Cultrix,1997. 
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demônio e de espíritos ruins, malignos, que levam à morte ou a imobilidades 

motoras, cerebrais. A busca da cura só pode ser encontrada através de feiticeiros, e 

não é importante identificar e registrar doenças advindas do trabalho excessivo e 

das condições de vida alimentar, econômica e social. Apenas se destacam as 

doenças de cada período histórico, por exemplo, lepra, cólera, peste, malária, varíola 

entre outras. 

Hebreus e assírios acreditam que as doenças, independente de suas causas, 

podem ser tratadas através do poder das plantas curativas e do controle ambiental. 

Hindus e chineses crêem que a doença é causada pela desarmonia entre o corpo 

humano e a influência dos astros, como clima, corpo físico, posição dos objetos, 

entre outras causas externas, que desequilibram os princípios denominados Yin e 

Yang. 69 Posto isto, a doença só tem cura com a reposição de energia interna por 

meio de terapêuticas como do-in, acupuntura e controle dos malefícios construídos 

pela sociedade. 

Na Grécia, a concepção de doença também está voltada para o equilíbrio do 

corpo, enfatizando-se os quatro elementos, que são considerados principais para a 

vida: água, terra, fogo e ar. Entretanto, também lançam um olhar para a formação do 

ambiente físico e das condições econômicas e sociais. 70  

                                            
69 Yin e Yang representam a dualidade. Ambos estão presentes em tudo o que existe, e um não 
existe sem o outro. Ao contrário do que muito se afirma, Yin não é necessariamente o oposto de Yang 
- definição incompleta -, mas sim seu complemento. No princípio do universo havia uma única força, a 
dita energia primordial, que quando polarizada no aspecto solar e lunar criou a primeira dualidade. 
Várias polarizações foram ocorrendo então. O sol e a lua vieram a gerar a luz e a escuridão; o calor e 
o frio; a atividade e a sonolência. E todos os seres vivos passaram a necessitar tanto de um quanto 
do outro para sobreviverem. A Lei da Polaridade segue o princípio físico da Terceira Lei de Newton, 
ou seja: a toda ação corresponde uma reação. Assim sendo, a relação entre os elementos da 
natureza acaba não sendo ocasional. Por Rafael Dracon. Texto original escrito para o livro Guia da 
vida saudável, de Renato Mertelleto.  http://www.primeirodan.hpg.ig.com.br/yinyang.htm - visita feita 
em Dezembro de 2005. 
70 CHAPLIN, James P. Dicionário de psicologia, Lisboa: Editora Dom Quixote, 1981. 
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Na Antiguidade, os conhecimentos mais lapidados, incluindo-se aqueles com 

relação à saúde, se encontram restritos aos grupos dominantes, assim, a informação 

sobre o tema é pouco difundida. Como regra geral, os trabalhos mais pesados, bem 

como aqueles que envolvem riscos, são realizados por escravos, capturados nas 

guerras entre as nações, que não têm acesso ao mundo socioeconômico e cultural 

no qual estão inseridos. 

Fica claro que o trabalho é considerado uma atividade vil, destinada às 

camadas mais baixas e carentes da sociedade e sem a devida proteção. Os 

escravos podem ser mortos ou mutilados por seus amos, de tal sorte que, nessa 

época, não se pode falar de qualquer tipo de proteção para qualquer tipo de 

infortúnio que resulte do trabalho. Inúmeros escritos mostram o quanto é comum a 

existência de deformações físicas, de enfermidades e de muitas outras seqüelas 

oriundas dos abusos praticados pelos empregadores no tocante aos seus 

trabalhadores.  

Com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra – nos anos de 1760 a 

1850 – registra-se que a agricultura inglesa desenvolve-se com a Lei do Cercamento 

das Terras, e a difusão de novas técnicas e instrumentos de cultivo. Essa Lei coloca 

um fim no uso das terras e produz o trabalhador livre, expulso do campo, onde não 

tem mais condições de sobrevivência. Gera-se, assim, o proletariado rural e urbano, 

composto de homens, mulheres e crianças que são submetidos a um trabalho diário 

exaustivo, no campo ou nas fábricas. Altera-se, assim, a trajetória do trabalhador 

quanto à sua qualidade de vida cotidiana.  

A burguesia inglesa tem capital suficiente para financiar as fábricas, comprar 

matéria-prima em máquinas e contratar mão-de-obra, consolidando o sistema 

capitalista, na medida em que este se baseia no capital e na mão-de-obra 
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assalariada. O mercado consumidor inglês se destaca como importante fator que 

contribui para o pioneirismo inglês dessa empreitada. Neste contexto, prepondera a 

produção de bens de consumo nas localidades onde a energia é abundante, devido 

às grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo. O carvão mineral é a 

principal fonte de energia para as máquinas e locomotivas a vapor. Além da fonte de 

energia, os ingleses possuíam uma indústria têxtil desenvolvida e grande reserva de 

minério de ferro, matéria-prima utilizada neste período.  

Mediante esses avanços tecnológicos e transformações econômicas, a 

Inglaterra passa a ser a Oficina do Mundo, incorporando também aperfeiçoamentos 

e invenções realizadas por outras nações: 

[...] outros fatores como a transformação geral do setor dos 
transportes com a abertura de vários canais, a construção de 
ferrovias e de rodovias, graças ao processo de John Loudon Mac 
Adam, e dinamização da navegação a vapor; a substituição do 
mercantilismo pelo liberalismo econômico como prática econômica; a 
reflexão ensejada pela obra de Adam Smith, David Ricardo, John 
Stuart Mill e outros; o afluxo à Europa do ouro do Brasil e das 
colônias hispânicas, assim como das riquezas da Índia, exploradas 
pela Companhia Inglesa das Índias Orientais; e dinamização do 
processo de crescimento econômico, pelo investimento de boa parte 
dos lucros do comércio de indústria em bens de produção e pelo re-
investimento dos lucros obtidos com tais bens na produção de novos 
bens de capital. Os ingleses foram responsáveis pela maior parte dos 
novos inventos, embora se utilizassem  das contribuições de outros 
povos: fabricação de papel com os holandeses, franceses e italianos; 
tecelagem da seda com os italianos; obtenção da folha-de-flandres 
com laminadores suíços etc. 71 

 

Entre 1850 e 1900, a Revolução Industrial se expande, difundindo os 

princípios da industrialização na França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados 

Unidos, Japão e em outros países da América. Cresce a concorrência e a Indústria 

de bens de produção. Nessa fase, as principais mudanças no processo produtivo 

                                            
71 ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA DO BRASIL, Rio de Janeiro: Enciclopédia Britânica do Brasil Ltda., 
2004.  
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são as novas formas de energia – elétrica e derivada de petróleo –, o aparecimento 

de novos produtos químicos, e a substituição do ferro pelo aço.  

Esses avanços tecnológicos geram enorme impacto sobre a estrutura da 

sociedade, empresários e trabalhadores. Esse novo sistema industrial transforma as 

relações sociais e cria duas novas classes sociais, fundamentais para a operação do 

sistema. De um lado, os burgueses capitalistas proprietários dos capitais, máquinas, 

prédios, matérias primas e, de outro, os trabalhadores, produtores de bens. Tal 

sistema impõe duras condições de trabalho, disciplina exacerbada e priva os 

trabalhadores de aumentos salariais. Em algumas fábricas, a jornada de trabalho 

ultrapassa 15 horas, os descansos e férias não são cumpridos e mulheres e crianças 

não têm tratamentos diferenciados. Os trabalhadores, neste contexto, possuem 

apenas sua força de trabalho, e a vendem aos empresários na forma de produção 

de mercadorias em troca de salários. Esse processo caracteriza uma nova forma de 

exploração do trabalho. 72 

Mediante esse quadro social, surgem os movimentos operários, revoltados 

com as péssimas condições de trabalho. As primeiras manifestações são de 

depredação de máquinas e instalações fabris. Com o tempo, surgem organizações 

de trabalhadores do mesmo setor de atividade, por meio do sindicalismo – resultado 

de um longo processo em que os trabalhadores conquistam, gradativamente, o 

direito de associação. Em 1824, na Inglaterra, criam-se os primeiros centros de 

ajuda mútua e de formação profissional. Em 1833, os trabalhadores ingleses 

organizam os sindicatos (trade unions) como associações locais ou por ofício, tendo 

por objetivo obter melhores condições de trabalho e de vida. Os sindicatos 

conquistam o direito de funcionamento na França no ano de 1864, nos Estados 

                                            
72 IANONE, Roberto Antonio, A revolução Industrial. São Paulo: Ed. Moderna, 1993. 
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Unidos em 1866, e na Alemanha em 1869. Destaca-se que a data de 1º de maio foi 

escolhida, na maioria dos países industrializados, para comemorar o dia do Trabalho 

e contemplar a imagem do Trabalhador. Sua origem se situa em uma manifestação 

operária em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1866, que culminou com a 

morte de vários trabalhadores em conflito com forças policiais. Em conseqüência, a 

polícia prendeu 08 trabalhadores rotulados de anarquistas e os responsabilizou 

pelos distúrbios comportamentais criados durante a manifestação, desconsiderando 

a legítima formação de lideranças e direitos de reivindicação como: jornada de 

trabalho de 08 horas e não 14 -16 horas por dia, ambientes de trabalho com melhor 

iluminação, mais arejados e limpos, fim aos castigos físicos, aquisição de direitos 

trabalhistas – férias, auxílio doença, descanso semanal e auxilio desemprego. 

Esses comportamentos reivindicatórios são considerados abusivos e quatro 

operários são enforcados, um suicida-se, e os outros três vão para a prisão. 

Mesmo com o fortalecimento do sistema capitalista de produção, a sociedade 

e os trabalhadores continuam a se organizar e acompanhar as mudanças e 

exigências dos processos produtivos. Os movimentos sociais passam a lançar um 

olhar para as condições de vida e de saúde dos trabalhadores, verificando os 

impactos que esse modo de produção provoca sobre a saúde da força de trabalho, e 

registram-se fortes necessidades de o trabalhador preservar a sua condição de bem-

estar físico e mental. 

Frente a esse desenho, Marx produz uma enquete operária para a Revue 

Socialiste, publicada em 1880, com o objetivo de levantar as condições vividas por 

operários em seus postos de trabalho na França. 73 Na apresentação da sondagem 

aos operários, Marx solicita apoio e solidariedade de sua parte por entender que 

                                            
73 MARX, Karl, Worker’s inquiry, primeira publicação na revista La Revue Socialiste em 1880. 
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esse saber de fato só poderia ser explicitado, descrito por aqueles que, 

cotidianamente, estavam imersos na realidade dos meios de produção. Marx define 

a economia capitalista através da luta de classes, e tem como princípio as ações-

reflexões e discussões para que os operários (proletariado) possam ter 

embasamentos práticos e teóricos, desenvolvendo o seu potencial intelectual. 74 

Esse instrumento de levantamento de informações é composto de quatro partes, 

sendo que as três primeiras são análises de Marx sobre o processo de exploração 

do proletariado, e a quarta parte aberta para que os operários pudessem descrever 

e relatar a vivência de sua exploração.75 Essa enquete operária na sociedade 

capitalista foi um dos primeiros instrumentos experimentais de investigação ou um 

método investigativo que muito contribuiu para a construção e produção do 

conhecimento.  

A sociedade e os governos desses países começam a investir em saberes e 

práticas que, em seu bojo, contêm os impactos dessa nova etapa da história sobre a 

saúde das populações que estão imersas no trabalho das fábricas instaladas no 

século XVIII e início do século XIX. Cabe ao Estado a função de: Proteger e 

promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos, representando a consubstanciação 

de uma série de considerações políticas, econômicas, sociais e éticas. 76 

Os estudos científicos também se voltam com maior intensidade para a 

compreensão do corpo humano e de possíveis alterações orgânicas, derivadas de 

doenças. Presta-se mais atenção na apresentação de sintomas, e o indivíduo passa 

a ser tratado de forma clínica. Há o surgimento das explicações sociais para as 

                                            
74 LANZARDO, DARIO, Marx e a enquete operária. In: THIOLLENT, Michel (org.). Crítica 
metodológica, investigação social e enquete operária. São Paulo: Ed. Polis, 1987, p. 233. 
75 APUD, LANZARDO, DARIO, op. cit. 
76 ROSEN, George, Uma história da saúde pública, São Paulo: HUCITEC, Ed. UNESP e Associação 
Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 1994 (Série Saúde em Debate, n°74), p.25. 
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possíveis causalidades das doenças, relevando-se as condições de vida e de 

trabalho. 

A movimentação social desses séculos impõe aos políticos e legisladores do 

século XIX a introdução de medidas legais sobre o controle das condições e 

ambientes de trabalho. Surge então, especialmente na Inglaterra, a Medicina Social 

voltada para o controle da Saúde e do corpo, tanto com o objetivo de criar maior 

eficiência no trabalho, quanto de criar maior controle social, tornando as doenças 

menos perigosas para os mais ricos.77 Desvelam-se também quais impactos 

socioeconômicos, como pobreza, ocupação, habitação, nutrição e desgastes físicos, 

podem levar ao desencadeamento de doenças.78 

No Brasil, país-colônia por mais de três séculos, a mão-de-obra é relegada ao 

descaso. O trabalhador é selecionado através do tráfico de escravos e de reservas 

indígenas aprisionadas, e essa força de trabalho é utilizada sem parâmetros com a 

condição de saúde.79  

Na metade do século XIX, devido à influência do modelo da Medicina Social 

utilizado na Europa, começa-se a valorizar, no Brasil, a força laboral, os estratos 

sociais menos privilegiados e a proteção ao meio urbano, através do fortalecimento 

e da intervenção do Estado. Assim, inicia-se um movimento preventivo quanto aos 

locais adequados para instalação de instituições como fábricas, hospitais, 

manicômios e prisões, com o objetivo de serem afastados possíveis riscos por falta 

de planejamento urbano.80  

                                            
77 RAMAZZINI, Bernardino, op. cit.  
78 RAMAZZINI, Bernardino, op. cit.  
79 DUARTE FILHO, Edgard, OLIVEIRA, João Candido & LIMA, Dalva Aparecida. A redução e 
eliminação da nocividade do trabalho pela gestão integrada de segurança, meio ambiente e 
qualidade. In: MENDES, René, op. cit. 
80 NUNES, Everardo Duarte, Sobre a história da saúde pública: idéias e autores, Ciência & Saúde 
Coletiva, vol. 5, n.2, 2000. 
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Devemos salientar que o Parlamento Britânico, pressionado pela opinião 

pública, somente em 1833 constitui a primeira Lei de proteção ao operariado, em 

especial crianças, que, de fato, passa a ser cumprida. 81 Essa medida é reforçada 

pela introdução de inspetores do trabalho, com o objetivo de fiscalizar e de tornar 

efetivo o cumprimento da Lei e, ao identificar irregularidades, aplicar sanções ao 

empregador.  O Dr. Robert Backer, em 1834, ocupa o cargo de inspetor do trabalho. 

E, em 1842, uma fábrica têxtil da Escócia contrata, pela primeira vez, um médico de 

fábricas para submeter os trabalhadores a exames médicos para a admissão e, 

posteriormente, de forma periódica.  

Nesse mesmo período, iniciam-se estudos que associam determinadas 

patologias com a ocupação exercida pelo indivíduo, por exemplo, problemas de 

ordem respiratória, que acometem mais gravemente mineradores, problemas de 

cargas excessivas de trabalho, pobreza ocasionada pelos baixos salários e maior 

exposição aos fatores de risco. É através dessas conotações e constatações de 

agravos à saúde que providências começam a ser tomadas com o intuito de prevenir 

essas manifestações clínicas nos trabalhadores.82 

No momento em que a doença é identificada por conta do exercício do 

trabalho, é considerada doença do trabalho. Mais à frente, doenças profissionais e 

acidentes do trabalho são objetos também da Medicina Legal, sendo tratados como 

                                            
81 O Factory Act é considerada a primeira norma, no campo da Proteção do Trabalho, que de fato 
passa a vigorar, embora com forte resistência dos empregadores. Fixa em 09 anos a idade mínima 
para o trabalho, estabelece o período de 12 horas por dia e de 69 horas por semana, proíbe o 
trabalho noturno para menores de dezoito anos e exige a realização de exames médicos, de todas as 
crianças e trabalhadoras. 
82 MILLES, 1985. APUD MENDES, 1996 op. cit. 
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fatos infortunísticos.83 Essa disciplina vem de encontro à organização científica do 

trabalho, que começa a ser implantada nas empresas industriais na década de 1920. 

A visão infortunística da Medicina Legal leva as empresas a avaliarem de 

forma mais cuidadosa o perfil do trabalhador no momento de sua seleção ao posto 

de trabalho. Ao considerar um processo adequado de seleção, a empresa não 

apenas reduz os custos de controle da força de trabalho, como previne acidentes e 

doenças no trabalho. 

A história, até meados do século XX, mostra-nos o desenvolvimento de 

processos de organização social do trabalhador simultaneamente com a evolução e 

o desenvolvimento do capitalismo, apontando para as condições precárias de 

trabalho, ambientes inadequados, longas jornadas, baixos salários, criações de 

regras pelas próprias empresas, sem a participação ativa do trabalhador, e a não 

observância da regulamentação pública sobre o mercado de trabalho e o exercício 

das ocupações.  

Nesse panorama, acidentes fatais, mutilantes e graves atingem homens, 

mulheres, crianças, registrando-se danos de difícil caracterização médica como, por 

exemplo, o envelhecimento precoce, o desgaste e as alterações comportamentais.84 

As más condições e exploração da mão-de-obra resultam em um aumento na taxa 

de mortalidade superando a natalidade, colocando em risco a reprodução da força 

de trabalho.85 

                                            
83 Segundo HOUAISS, Antonio, Dicionário da língua portuguesa, infortunística é um termo jurídico da 
medicina. É um conjunto de regras e princípios que, na Medicina Legal, são adotados para o estudo 
dos riscos, acidentes e doenças a que alguém está sujeito em sua atividade profissional. 
84 MONTEIRO, Maria Silvia, Envelhecimento e capacidade para o trabalho entre trabalhadores 
brasileiros, Tese de Doutorado apresentada na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo, São Paulo: USP, 1999. (mimeo). 
85 ROSEN, George, op. cit. 
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Desde a terceira década do século XIX, as intervenções feitas foram sobre o 

“corpo urbano”, devido às possibilidades de produção de doenças e mortes e:  

[...] não por intermédio do corpo produtor... A medicina é social por 
detectar na cidade as causas de um estado patológico da população 
e formular um projeto de normalização da sociedade como condição 
para produzir o estado positivo da saúde. 86  

 

Aos poucos, a saúde do trabalhador foi sendo contemplada e estruturada pela 

medicina, atraindo o interesse dos profissionais. Surge, entre trabalhadores, o 

sentimento de organização, mobilização, preservação, reivindicação e de respeito 

aos seus direitos e melhores condições de trabalho. Profissionais de múltiplas áreas 

começam a desenvolver projetos contemplando a Promoção Humana. 87  

Nesta época, parte dos profissionais de saúde e trabalhadores dirige a sua 

atenção para identificar o aumento no número de indivíduos portadores de doenças 

do trabalho, que inclusive é revelado pelas estatísticas. Cria-se, então, a 

necessidade de um Fórum para a troca de experiências, harmonização e 

operacionalização dos conceitos para implantar uma Medicina do Trabalho. É 

organizado o I Congresso Internacional de Doenças do Trabalho, na cidade de 

Milão, em 1906. Tal Congresso teve, como conclusão, a criação de uma Comissão 

Permanente Internacional de Saúde Ocupacional, com a responsabilidade de 

realizar um Congresso Internacional trianualmente.88  

Após quatro anos, realizou-se em Bruxelas o II Congresso Internacional 

(1910), cujo tema principal é: A questão da equiparação de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais, que tem como finalidade maior os fins legais. Cabe apontar 

                                            
86 MACHADO, Roberto, LOUREIRO, Ângela, LUZ, Rogério & MURICY, Kátia, Danação a norma: a 
medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil: Rio de Janeiro: Editora Graal, 1978. 
87 MEDINA, Carlos Alberto, Participação e trabalhos sociais, um manual de promoção humana. 
Petrópolis: Ed. Vozes, 1981. 
88 LAUREL, Asa Cristina & NORIEGA, Mariano, Processo de produção e saúde. Trabalho e desgaste 
operário. São Paulo: CEBES-HUCITEC, 1989. 
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que, desta reunião, uma equipe foi selecionada pela Comissão Permanente 

Internacional de Saúde Ocupacional para construir a tabela das doenças 

profissionais.89 Embora o tema e as tarefas fossem relevantes, com o advento da 

Primeira Grande Guerra essas providências são postergadas.  

Com o Tratado de Versalhes, de 29 de junho de 1919, o tema retorna ao 

cenário. No entanto, apenas em 1925 a Organização Internacional do Trabalho – 

OIT - elabora a primeira lista de doenças do trabalho, registrando três doenças: 

saturnismo, hidrargirismo e carbúnculo.90 

Esse contorno demonstra que é através das experiências dos trabalhadores e 

do conhecimento dos movimentos sociais e históricos que se constituem os saberes 

para a construção do conhecimento científico. Nossa intervenção na realidade 

cotidiana de uma dada sociedade e no inventário da vida das pessoas apenas 

poderá surtir efeito após a compreensão e apreensão desses movimentos. 

No Brasil, os primórdios da industrialização ocorrem ao final do século XIX, 

período no qual a escravidão é abolida e constata-se uma expansão do mercado de 

trabalho e da força de trabalho assalariado. Antes disso, existem indústrias isoladas, 

muito artesanato e pequeno crescimento manufatureiro, mas sem marcar um 

processo de industrialização. 

Os fatores importantes que impulsionam a indústria são: a abolição da 

escravatura, a expansão do trabalho assalariado, o crescimento do mercado 

consumidor, a imigração e os capitais gerados pela exportação de café. Dessa 

maneira, o processo de industrialização decorre essencialmente da política 
                                            
89 LAUREL, Asa. Cristina, Saúde e trabalho: os enfoques teóricos. In: NUNES, Everardo. Duarte. 
(org.) As ciências sociais em saúde na América Latina: tendências e perspectivas, Brasília: OPAS, 
1985. 
90 Saturnismo denomina envenenamento crônico por chumbo; Hidrargirismo denomina intoxicação 
por mercúrio e carbúnculo denomina doença infecciosa do gado, provocando grave inflamação na 
pele. 
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econômica vigente, dominada pelos interesses agrários, determinada pelo poder dos 

latifundiários. Todas as leis que por ora são aprovadas tinham como objetivo 

perpetuar a continuidade dos latifundiários no poder. Apenas em 1844 implanta-se a 

tarifa Alves Branco, na tentativa de desenvolver a indústria no país, iniciando-se uma 

política protecionista. O Barão de Mauá funda o segundo banco no Brasil, e constrói 

a primeira ferrovia do país, que estabelece a ligação entre as cidades do Rio de 

Janeiro e Petrópolis. Em 1846, cria o estaleiro da Ponta da Areia, onde inaugura a 

indústria naval brasileira. Todos esses empreendimentos foram realizados sem 

apoio da elite agrária, e os bens de consumo e maquinários, por serem importados, 

não conseguem gerar lucros. Neste período, os operários continuam vivendo em 

condições precárias, sem preservar os seus direitos básicos, como alimentação, 

habitação, saúde, lazer e trabalho digno.  

No terceiro quartil do século XIX começam as imigrações, que trazem, para o 

Brasil, a influência dos movimentos sindicais europeus, mobilizando a classe 

operária para enfrentar a tão relegada questão social. Inicia-se, então, um processo 

de demandas por melhores condições de vida e trabalho. Eclodem as greves de 

1907, 1912 e as grandes e importantes greves entre 1917 e 1920.  

A título de ilustração, queremos lembrar marcas históricas esculpidas pelo 

proletariado e outros movimentos sociais.  

Em 1907, acontece o massacre de Santa Maria de Iquique no Chile, matando 

3600 mineiros em greve; em 1912, se dá a greve dos ferroviários da estrada de ferro 

de Baturité – Ceará; em 1917, cinco mil tecelãs de Crespi aderem à greve em São 

Paulo; e um movimento com barricadas e tiroteios é desencadeado na greve geral 
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em Porto Alegre, resultando na Lei Estadual que proíbe o trabalho de menores de 12 

anos e trabalho noturno para as mulheres e crianças.91 

Em 1919, registra-se: 

[...] A semana trágica da Argentina: a polícia mata sete grevistas e 
provoca greve geral e em seguida mata dois mil operários... 

Estudantes começam a se organizar... 

Greve nas docas de Santos com o objetivo de alcançar uma jornada 
de oito horas de trabalho e melhores condições de trabalho... 

Greve geral em Salvador, para conquistar oito horas de jornada de 
trabalho e melhores condições de vida... 

Greve geral da Light de Porto Alegre por melhores condições de 
trabalho... esta greve é reprimida a tiros... 

Em 1920, 

[...] Greve dos marítimos no Rio de Janeiro, por melhores salários, 
atenção à saúde, redução da jornada, contra o trabalho infantil. Há 
confronto com a polícia gerando mortos e feridos. 

Greve dos ferroviários da Leopoldina – 1600 presos em um só dia... 

Greve da Mogiana... 

Surge Lampião...  

500 mil italianos conseguem organizar o 1°Comitê de fábrica.  92 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, entre 1917 e 1920, são deflagradas 106 greves 

operárias. No estado de São Paulo, por outro lado, entre 1901 e 1914, verifica-se um 

total de 119 greves, sendo 81 na capital. Na década subseqüente – de 1915 a 1929 

–, os movimentos grevistas se mantêm, atingindo o número de 116 greves, 75 na 

capital. Após a década de 1930, no período Vargas, observa-se uma redução das 

greves. Entre 1930 e 1940, registra-se um total de 90, sendo 59 na capital. 93 

O panorama acima mostra que os movimentos dos trabalhadores têm como 

fator central expor à sociedade suas condições precárias de vida, de trabalho e de 

                                            
91 Estamos nos referindo ao antigo Cotonifício Rodolfo Crespi, no bairro da Mooca, na cidade de São 
Paulo. 
92 As informações procedem de Linha do tempo, www.vermelho.org.br, 1900-2000. 
93 As informações procedem de Linha do tempo, op. cit.  
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saúde, devido às longas jornadas de trabalho, maus tratos, péssimos salários, falta 

de ambiente adequado para o exercício do seu trabalho, levando-os ao 

adoecimento, aos acidentes de trabalho e, por vezes, chegando até a morte não 

identificada, ou seja, a morte que não é relacionada diretamente com o exercício da 

sua ocupação.  

Mesmo sem um código do trabalho, em 15 de janeiro de 1919 promulga-se a 

primeira lei, Lei nº. 3724, sobre acidentes do trabalho, que passa a ser obedecida 

apenas por parcela do setor privado. A Lei, tendo como fundamento jurídico a 

infortunística Teoria do risco profissional’, prevê pagamento de seguros por 

acidentes pelo exercício do trabalho quando ele for de natureza a só por si causá-la, 

sendo eximida a prevenção contra acidentes, higiene, ambiente, entre outros.94 

Cabe lembrar ainda que a 1ª Lei Previdenciária no Brasil, é aprovada em 

1923, Lei Eloy Chaves, que marca a instalação da primeira fase da política de saúde 

e previdenciária no Brasil. Essa Lei inspira-se no previdencialismo alemão. 

Instituem-se Caixas de Aposentadoria e Pensão – CAPs, por setores ou empresas, 

de forma tripartite – Estado, empregados e empregadores. A sua administração é 

autônoma, cabendo ao Estado a sua fiscalização. A instituição das Caixas de 

Aposentadoria e Pensão – CAPs, constitui-se em um seguro social tripartite, ou seja, 

empregados, empregadores e Estado, que assiste apenas aos filiados e seus 

dependentes, não possuindo abrangência universal.  

No Brasil, após a crise mundial de 1929 e a revolução de 1930, são dados os 

primeiros passos para a estruturação de uma indústria nacional através da figura de 

Getúlio Vargas, que preconiza a industrialização como instrumento de ampliação dos 

                                            
94 Vejam-se, entre outros, SALUM de OLIVEIRA, Delphim, Acidentes do trabalho: considerações 
gerais (mimeo), e RUSSOMANO, Mozart Victor, Comentários à Lei de Acidentes do Trabalho, vols. I 
e II, 3ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1970. 
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bens de consumo e fortalecimento econômico social da nação. Durante o Estado 

Novo, são criadas as empresas estatais, como Petrobrás e a Companhia Siderúrgica 

de Volta Redonda. Getúlio Vargas regulamenta e organiza o mercado de trabalho, 

incentivando a criação de sindicatos, conforme afirmações públicas, por exemplo: O 

sindicato é a vossa arma de luta, a vossa fortaleza, afirma Getúlio Vargas aos 

trabalhadores brasileiros, no dia 1º de maio em 1951.95 Vargas cria, no Brasil, as 

bases institucionais da organização sindical, fortalecendo os sindicatos por categoria 

e incentivando a mobilização popular como um dos alicerces do seu governo.  

As instituições do mercado de trabalho, definidas durante o período getulista, 

são consistentes com o processo de industrialização e com as normas 

internacionais. Assim, cria-se o Ministério do Trabalho (1930) e a Justiça do 

Trabalho (1939) como aparelhos ideológicos do Estado. Consolida-se a legislação 

trabalhista e previdenciária, e se estruturam sindicatos de trabalhadores e patronais 

por base territorial, agregando-os em federações e confederações. Todo sistema é 

financiado através de contribuição compulsória sobre os salários. 

O modelo varguista institucionaliza os conflitos de classe e cria um 

sindicalismo atrelado ao Ministério do Trabalho, corporativista, que segue a 

orientação da conciliação. Nesse sentido, os sindicatos e a Justiça do Trabalho 

ficam sem autonomia para exercer a dinâmica dos conflitos e avançar com os 

resultados decorrentes das relações de trabalho. Mesmo com esse regime ditatorial, 

os sindicatos se sustentam devido à contribuição sindical e se consolidam, durante o 

Estado Novo de 1937-1945.  

Quando o processo de industrialização se estabelece no Brasil, a partir dos 

anos de 1930, a economia se encontra voltada para a agro-exportação, baseada na 

                                            
95 VARGAS, Getúlio, O governo trabalhista no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1952. 
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produção do café e nos capitais gerados pela sua exportação. Surge, então, a 

preocupação com a patologia do trabalho, considerando-se, entretanto, apenas as 

epidemias, como febre amarela, cólera e a peste.96 No Brasil, embora o local de 

trabalho fosse objeto de estudo nesta época, os investimentos e as intervenções de 

saúde pública nos locais de trabalho são incipientes. Mesmo assim, há de se 

registrar que o movimento social prepara-se para averiguar e intervir nas condições 

de trabalho, ao contemplar o trabalho noturno, repouso remunerado, trabalho do 

menor, trabalho da mulher, idade mínima, duração das jornadas, verificação dos 

ambientes de trabalho, com uma chamada especial para o impacto da 

industrialização na vida e saúde dos trabalhadores.  

O processo de discussão e de definição das leis trabalhistas, dos anos de 

1930, vem acompanhado da pressão dos movimentos e greves dos trabalhadores, 

especialmente da indústria de São Paulo. Em 1932, o governo Vargas, mediante o 

Decreto 20.402, cria a Carteira de Trabalho e estabelece a jornada de 08 horas na 

indústria; em 1936, o governo tenta uma primeira consolidação das leis trabalhistas; 

em 1934, os primeiros inspetores médicos são nomeados, tendo como função 

principal a inspeção higiênica dos locais de trabalho e a investigação das doenças e 

acidentes profissionais. 

Nesse cenário, destacam-se os seguintes acontecimentos:  

[...] 35 mil desempregados entram em greve em Nova York-EUA, a 
polícia armada tenta reprimi-los em março de 1930.... 
Os sindicatos brasileiros participam das reuniões tripartites do 
Ministério do Trabalho e Comércio.  
A Railway com 200 mil empregados de várias categorias param e 
reivindicam melhores condições de salário, emprego e vida... 
Greve de 100 mil têxteis... 
Em 1934 Greve Geral na França... 
 

Cabe também lembrar que no Brasil:  
                                            
96 MENDES, René, op. cit. 
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[...]1935, no Brasil é promulgada a LSN – Lei de Segurança Nacional  
1935 surge, na França, a Lei das férias pagas... 
No mesmo ano na França surge a Lei das 40 horas... 
Trabalhadores tomam a ferrovia do México em 1937...97 
 

Assinale-se, ainda, que a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

instituída em 1919, tem a sua atenção voltada para a questão do trabalho e da 

saúde. Desde a década de 1920, esse organismo multilateral influencia a legislação 

trabalhista e sanitária de todos os países, através da aprovação de convenções e 

recomendações.  

Na década de 1930, especificamente em junho de 1934, a OIT, por meio da 

Convenção de nº. 42, amplia para dez o número de doenças derivadas do trabalho, 

a saber: intoxicação produzida por chumbo, mercúrio, silicose, fósforo, benzeno, 

alógenos dos hidrocarbonetos graxos, infecção por carbúnculo, transtornos 

patológicos devido a substâncias radioativas e raios-X, e epiteliomas primitivos da 

pele.   

No Brasil, no período compreendido entre 1935-1937, intensificam-se as lutas 

e preocupações com as patologias do trabalho, atrela-se a inspeção médica ao 

modelo francês e às normas internacionais do trabalho aprovadas pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT.98  

Cabe lembrar que, em 1934, além de direitos públicos e civis, os direitos 

sociais inspirados na Encíclica do Papa Leão XIII99 visam à melhoria de vida dos 

trabalhadores, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Neste período, a 

Igreja teve participação ativa no contexto da preservação da saúde física e mental 

da humanidade, e seu maior argumento diz respeito aos efeitos do desenvolvimento 

                                            
97 Linha do tempo, op.cit. 
98 ROSEN, George, op. cit. 
99 A Encíclica do Papa Leão XIII se denomina Encíclica Rerum Novarum, de 1894. 
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industrial sobre a saúde dos trabalhadores. Nesta época, já se computam 

estatísticas que mostram números elevados de doenças, acidentes, mortes e más 

condições de vida e de trabalho da população. Assim, a Igreja intervém no processo 

político, econômico e social, na tentativa de encontrar soluções para os 

desentendimentos entre o patronato e empregados, e de apurar denúncias de maus 

tratos efetuadas pelos trabalhadores e por organizações políticas e de intelectuais. 

Com esse sucinto relato a respeito dos caminhos árduos da história sobre a 

Saúde/Doença e a Saúde dos Trabalhadores, chegamos à década de 1940. O 

Estado, através de seus aparelhos ideológicos, apreende a experiência acumulada 

sobre as relações Trabalho/Saúde/Trabalhador, tanto no Brasil quanto no exterior, e 

os estudos sobre as patologias do trabalho, ou provocadas pelo trabalho, são mais 

rigorosamente pontuados. Torna-se cada vez mais difícil escamotear as mudanças 

advindas do processo industrial e a necessidade de melhores condições 

socioeconômicas para os trabalhadores. Torna-se imprescindível, também, o maior 

envolvimento e a participação política dos trabalhadores para focalizar questões da 

segurança, da higiene, dos acidentes do trabalho e das doenças profissionais. 

Ainda na década de 1940, os profissionais da saúde, especificamente da 

Medicina do Trabalho, ficam restritos e sem alternativas para intervir, a despeito do 

maior desvelamento e agravamento da saúde dos trabalhadores no contexto da 

produção, devido à ausência de uma regulamentação protetora e adequada. 100 

Especialmente, porque neste momento se estabelece uma nova divisão na 

organização do trabalho industrial, que abrange novos procedimentos, 

equipamentos, processos produtivos e profusão no uso de novos produtos químicos.  

                                            
100 MENDES, René, op. cit. 
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Com essas mudanças, o quadro de doenças da saúde é ampliado para as 

doenças ocupacionais, necessitando-se, assim, formar um grupo de pesquisadores 

na nação de caráter multidisciplinar, para implantar técnicas e teorias 

intervencionistas. 

Dando seqüência, vamos nos deparar, nas décadas de 1940 e 1950, com a 

aceleração do ritmo da industrialização, cada vez mais exigente, quando: 

[...] 05.1943 - No Brasil foi promulgada a Consolidação das Leis do 
Trabalho.  
10.1945 - Marcha dos descamisados na Argentina.... 
10.1945 - Rebelião popular derruba governo na Venezuela... 
11.1945 - A França estende a Previdência Social a todos os 
assalariados (grifos nossos); 
01.1946 - Greve Nacional (12 Estados) dos bancários por melhores 
salários, cuidados à Saúde e segurança. 
02.1946 – 100 mil grevistas em São Paulo... 
08.1947 – Protesto anticarestia em SP... 
12.1947 – Greve de 20 mil ferroviários sorocabanos, reivindicando 
melhores condições de trabalho, de vida e de saúde... 
12.1948 – ONU proclama a Declaração dos Direitos Humanos. 
05.1950 - Morre a tiros a tecelã Angelina Gonçalves, 30, ao tentar 
resgatar a Bandeira do Brasil que a polícia tirara dos manifestantes... 
10.1950 - Vargas é eleito presidente, segundo a imprensa direitista, 
graças a analfabetos, mendigos, famintos e doentes... 
10.1950 – Revolta camponesa em Porecatu – Paraná... 101 

 

Ao considerar a ideologia subjacente à atuação política de Getúlio Vargas, 

pode-se afirmar que, entre os anos de 1956 e 1961, o presidente Juscelino 

Kubitschek se empenha, de forma intensificada, para que o desenvolvimento 

industrial crescesse de forma a repor os anos perdidos, tanto que carrega o slogan 

50 anos em 5. Ou seja, é imperioso recuperar o atraso e investir na infra-estrutura 

física, por exemplo, na construção de rodovias, luz elétrica, transportes, entre outros. 

Cabe aqui mencionar, mais uma vez, que esse avanço foi alcançado, no Brasil, 

através de proteção alfandegária e por meio de investimentos de empresas 

multinacionais, fortalecimento das empresas estatais e de determinados segmentos 
                                            
101 Linha do tempo op.cit. 
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produtivos nacionais como a construção civil, a indústria têxtil, indústria de bens de 

capital e de bens de consumo. A intensificação do processo de industrialização 

provoca um intenso fluxo imigratório interno, que amplia os mercados urbanos de 

trabalho sem a contrapartida dos cuidados com a qualidade de vida dos operários, a 

despeito do reconhecimento da Legislação Trabalhista e da Seguridade Pública e 

Social. 

Durante os anos de 1945 a 1964, período que levou o rótulo de democracia 

populista, os sindicatos, com parcial autonomia, tentam recuperar a sua capacidade 

de organização de massa. Porém, com o Golpe de 1964 e os anos de ditadura 

militar, essa experiência mobilizadora é novamente interrompida, e os sindicatos 

novamente se atrelam ao Ministério do Trabalho. Nesse período, há a expansão do 

capitalismo no Brasil e a modernização conservadora das estruturas sociais 

brasileiras. Nesse novo ambiente, comissões, conselhos representativos dos 

trabalhadores se organizam nos locais de trabalho.102 

Frente a tantas revoltas e com o ritmo acelerado da industrialização, surge, na 

década de 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS, promulgada devido 

à pressão dos trabalhadores. A LOPS, entre outras disposições, também provê (ou 

prevê?) assistência médica a seus previdenciários. A previdência social é estendida 

ao trabalhador rural, em 1963, por meio da criação do Fundo do Trabalhador Rural – 

FUNRURAL e, em 1971, com a criação do PRORURAL, recebe recursos específicos 

para a sua manutenção, ganhando efetividade. Após quatro anos da instalação da 

LOPS – Lei Orgânica de Previdência Social, o regime militar, em 1966, institui a 

unificação da Previdência Social – INPS, administrada e controlada pelo Estado, 

sem participação dos trabalhadores.  

                                            
102 BACHA, Edmar & KLEIN, Herbert.  A transição incompleta, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
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Até 1976, o INPS arcava com todas as despesas decorrentes de acidente de 

trabalho, imediatamente após o evento. A partir desse ano, entretanto, tais despesas 

passam a ser da responsabilidade desse instituto, somente após o 16º dia após a 

ocorrência do acidente. Em 1977, o sistema previdenciário é reformulado, cria-se o 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – SINPAS. O FUNRURAL é 

extinto, e o novo Sistema estende ao trabalhador rural cobertura para os acidentes 

no trabalho e salário maternidade, que até então estavam reservados apenas para o 

trabalhador urbano. Adicionalmente, cria benefícios para os empregados domésticos 

e os trabalhadores autônomos, desde que contribuintes. O SINPAS é composto por 

sete instituições: Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, Instituto Nacional 

de Assistência Médica Previdenciária – INAMPS, Instituto de Administração 

Financeira da Previdência e Assistência Social – IAPAS, Empresa de 

Processamento de Dados da Previdência Social – DATAPREV, Legião Brasileira de 

Assistência – LBA, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM, e 

Central de Medicamentos – CEME. 103 

Os apontamentos históricos mostram que os agravos à saúde do trabalhador 

e as condições precárias de vida sempre foram tratadas de forma dicotomizada, 

desrespeitando os Direitos Humanos, limitando a evolução da relação trabalho e 

cidadania. A política social, deste período até o final dos anos de 1980, é estruturada 

a partir do mercado de trabalho, especificamente, a partir do registro da mão-de-obra 

assalariada. A carteira de trabalho permite o acesso não apenas aos direitos 

trabalhistas, como aos programas da política social, por exemplo, saúde, habitação, 

alimentação, entre outros. Os trabalhadores que estão inseridos no mercado de 

                                            
103 Vejam-se entre outros, MARTINS, Sergio Pinto, Direito da seguridade social, São Paulo: Atlas, 
2001, e COHN, Amélia & ELIAS, Paulo Eduardo, Saúde no Brasil: políticas e organização de 
serviços, São Paulo: Cortez, 1999.   
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trabalho sob outras formas, por exemplo, por conta própria ou no serviço doméstico, 

são incluídos parcialmente no Sistema, a partir de 1977, e aqueles que trabalham de 

maneira esporádica, eventual, temporária, são objetos de política meramente 

assistencial. A Constituição de 1988 imprime um cunho universal à política social. 

Com relação a essas décadas, ressaltamos, de acordo com Sandoval, que: 

[...] Entre 1945 e 1953, os trabalhadores brasileiros conseguiram 
poucos avanços significativos em suas reivindicações políticas e 
econômicas. Sob a estrutura corporativa, que sobreviveu intacta à 
queda do Estado Novo, e originalmente inspirada na Carta de Lavoro 
da Itália Fascista, os sindicatos ficavam à tutela do ESTADO e 
dependentes da tolerância do governo. 

 

 Entretanto, ainda segundo esse autor, [...] um exame mais detalhado dos 

dados referentes às greves durante o período de 1961 a 1963 revelam intenções 

para obter vantagens políticas e econômicas para os trabalhadores. 104 

Outros fatos marcam o período: 

[...] 14.11.1960 – Começa a greve de 400 mil ferroviários, portuários 
e marítimos, nacional. 
27.08.1961 – Os ministros militares vetam a posse de Jango Goulart 
na presidência, Lionel Brizola afirma que tomará posse “à bala, se for 
preciso”. O ministro da guerra manda depô-lo, mas o comando do 3º 
Exército desobedece.  
15.11.1961 – Congresso camponês em Belo Horizonte, com 1500 
delegados. Campanha pró reforma agrária. 
1.06.1962 – Começa a greve do “1/3 de presença estudantil nos 
órgãos universitários” encabeçada pela União Nacional dos 
Estudantes – UNE. 
30.06.1962 – Jovens católicos de esquerda fundam a Ação Popular – 
AP. 
05.07.1962 – Greve geral nacional, quebra-quebra e saques na 
cidade do Rio de Janeiro, 700 feridos, 42 mortos. 
17.08.1962 – O 4º Congresso Sindical Nacional (2576 delegados, 
PUA, confederações) funda o Comando Geral dos Trabalhadores – 
CGT. A Central tem importante papel, até ser esmagada pelo golpe 
de 1964. 
07.08.1963 – Dia Nacional de Protesto Contra a Carestia. 
19.09.1963 – Greve nacional dos bancários. 

                                            
104 Informações procedentes de SANDOVAL, Salvador, Os trabalhadores param. Greves e mudança 
social no Brasil 1945-1990, São Paulo: Ed. Ática, 1994. 
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06.10.1963 – Massacre de Ipatinga. Metalúrgicos da USIMINAS- MG 
rebelam-se contra.  
29.03.1963 – Greve dos 700 mil em São Paulo, envolvendo 78 
sindicatos. Obtêm aumento salarial.  
09.01.1964 – Estudantes são mortos. 
16.03.1964 – A Confederação Geral dos Trabalhadores anuncia 
“medidas concretas” (greve geral pelas reformas de base). 
31.03.1964 – Golpe militar. 
01.07.1964 – Lei de greve da ditadura impossibilita a prática sindical 
e greves legais. 
21.11.1966 – Decreto Lei n.72 cria o Instituto nacional de Previdência 
Social – INPS. 
25.01.1967 – Cria-se o Conselho de Segurança Nacional – CSN, 
núcleo real da ditadura militar. 
16.04.1968 – 15 mil metalúrgicos de Contagem – MG fazem greve e 
obtêm 10% de aumento salarial. 
17.07.1968 – Greve em seis metalúrgicas de Osasco – SP, os 
operários deixam a fábrica sob a mira de metralhadoras 
08.10.1968 – Greve do Cabo – PE, com a participação de 10 mil 
canavieiros. 105 
 

Na década de 1970, o governo militar acelera o processo de industrialização. 

Ampliam-se os setores de bens de consumo durável e de produção. Na indústria 

pesada, os trabalhadores enfrentam péssimas condições de ambiente, de trabalho e 

aumenta o número de acidentes. Paralelamente a esse novo momento, o Estado 

adota a ideologia de dificultar a concessão dos benefícios previdenciários. Por outro 

lado, novos movimentos sindicais surgem, com a intenção de resistir ao 

autoritarismo, defender os direitos dos trabalhadores e, entre outras bandeiras, a 

saúde do trabalhador.  

Lembramos que, após 1968, as condições para as negociações coletivas 

eram praticamente impossíveis. Entretanto, os grupos políticos de resistência à 

ditadura organizam movimentos sociais. Entre esses, as Sociedades de Amigos do 

Bairro-SABS se constituem em um movimento com o objetivo de ampliar a 

consciência das comunidades populares com relação às suas necessidades básicas, 

como saúde, esgoto, energia, asfalto, educação, policiamento, clínicas, lazer, além 

de privilegiar a questão dos agravos à saúde. Esse movimento emprega 
                                            
105 Linha do Tempo, op. cit. 
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instrumentos como o método Paulo Freire e do Movimento Operário Italiano de Luta 

pela Saúde no Trabalho – MOI. Cabe lembrar que esse movimento foi marco original 

no campo da saúde do trabalhador.106 O MOI – Movimento Operário Italiano – 

preconiza a criação de uma nova cultura e leva às mudanças no ambiente de 

trabalho. Criar espaços de discussão coletiva e de diálogo, como parte do processo 

de investigação, potencializa a possibilidade de uma transformação qualitativa da 

cultura de saúde predominante nos ambientes de trabalho, e que a partir da 

experiência e da cultura dos sujeitos envolvidos é que se produzem novos sentidos. 

O autor compreende que criar uma nova cultura pressupõe uma relação direta entre 

trabalhadores e intelectuais, especialistas, e que a Comunidade Científica Ampliada 

– denominada pelo MOI – é apenas um novo modo de investigar, pesquisar, 

conhecer, e soma-se aos esforços de outros grupos políticos que preconizam a 

valorização da experiência individual e coletiva das classes populares para intervir 

no campo das políticas sociais. 

A aceleração do crescimento industrial, desde o final dos anos de 1960, não é 

acompanhada da introdução de métodos de prevenção e segurança nos locais de 

trabalho. O número de acidentes de trabalho aumenta expressivamente. Entre os 

anos de 1972 e 1976, é registrado um número significativo de mortes por acidentes 

no trabalho no setor industrial. Neste período, os trabalhadores reivindicam o 

estabelecimento de uma organização do trabalho mais humanizadora no local e 

preventiva dos acidentes e das doenças ocupacionais. A advertência de Marx, com 

relação aos acidentes do trabalho: 

[...] eles mutilam o trabalhador, reduzindo-o a um fragmento de 
homem, rebaixam-no ao nível do apêndice de uma máquina, 

                                            
106 FREIRE, Paulo, Pedagogia do oprimido, Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1970.  



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

98

destroem todo resquício de atrativo do seu trabalho e convertem-no 
em uma ferramenta odiada, 107 

é absorvida por parte dos atores do sistema industrial, especialmente os 

trabalhadores que pressionam o Estado por maior regulamentação. O dramático 

quadro dos acidentes do trabalho no Brasil motiva os organismos multilaterais – 

OIT/OPAS/OMC a pressionar o governo a instituir melhores condições de segurança 

e saúde do trabalhador.  

O Presidente da República, em evento organizado pelo Ministério do Trabalho 

e pela FUNDACENTRO, lança, em 1974, no XIII Congresso de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho – CONPAT, a política de higiene e segurança do trabalho, 

tendo como um de seus objetivos a diminuição do número de acidentes por meio de 

campanha preventiva. No referido congresso, os trabalhadores reivindicam médicos 

de fábrica, postos de saúde, vigilância sanitária, entre outros.  

Em 1975, foi criado o Serviço de Segurança no Trabalho – SST que, ao longo 

dos anos, transforma-se em Divisão, em Departamento e, mais tarde, na atual 

Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – SSST, órgão responsável por 

coordenar, orientar, controlar e supervisionar as atividades relacionadas com a 

segurança e medicina do trabalho, inclusive a fiscalização do cumprimento dos 

preceitos legais e regulamentares em todo o território nacional. 

Em 1976, é editada a Lei 6367, cujo objetivo é integrar o seguro de acidente 

do trabalho à Previdência Social, regulamentando o dispositivo constitucional. Esta 

Lei identifica doença profissional e doença do trabalho, relacionando os acidentes 

constantes da listagem definida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Exclui, entretanto, doenças degenerativas e as inerentes a grupos etários. A 

legislação acidentária abrange então os trabalhadores rurais, por meio de um regime 
                                            
107 MARX, Karl, O capital - Vol. I, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. p. 178. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

99

próprio, os empregados segurados do regime da Lei Orgânica da Previdência Social 

- LOPS, os trabalhadores temporários, os trabalhadores avulsos e presidiários que 

exercem trabalhos remunerados.  108 

O panorama político-social registra: 

01.1976 – Quebra-quebra em Mauá – SP, contra o atraso dos trens e 
a superlotação... 
08.1976 – Universidades entram em greve. 109 
 

Em 1977, cria-se o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – 

SINPAS, que atende os trabalhadores autônomos que contribuem para o sistema. 

110 O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – SINPAS era composto 

por: 

 INPS – Instituto Nacional de Previdência Social; 

 INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária; 

 IAPAS – Instituto de Administração Financeira;  

 DATAPREV – Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social; 

 LBV – Legião da Boa Vontade; 

 FUNABEM – Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, e 

 CEME – Central de Medicamentos. 

Mesmo considerando o número de instituições acima, o trabalhador 

permanece sendo visto como um simples objeto, sem ter acesso a um tratamento. A 

significação da doença, do estar doente continua a ser abordada ou através de 

formas paliativas ou por meio de intervenções cirúrgicas emergenciais. O sofrimento 

                                            
108  Lei 6195 de 10 de dezembro de 1974 estabelece o regime próprio.  Pela Lei, o acidente do 
trabalhador rural fica a cargo do FUNRURAL, conforme SALUM DE OLIVEIRA, Delphim, op. cit. 
109 Linha do tempo, op. cit. 
110 LAURELL, Asa Cristina, Reforma sanitária e saúde do trabalhador, Saúde e Sociedade, volume. 3, 
n°1,1994. 
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do trabalhador continuava sendo escamoteado entre discursos políticos e 

considerações reacionárias. 

[...] 02.1977 – O Ministério do Trabalho intervém no Sindicato dos 
Estivadores de Santos, SP 
04.1977 – O DOPS/ SP prende 06 militantes por soltarem panfleto do 
1° de maio no ABC. 
09.1977 – Início da campanha sindical por melhores condições de 
vida e melhores salários... 
05.1978 – Greve de 1600 operários da SAAB-SCANIA, São Bernardo 
do Campo. 
05.1978 – 46.000 operários em greve na Volkswagen. 
05.1978 – Greve de 7000 funcionários no Hospital das Clínicas. 
09.1978 - Primeira greve geral dos Bancários por melhores 
condições de trabalho e aumento salarial. 
09.1979 - Greve geral dos Metalúrgicos do ABC e de vários Estados 
do Brasil. 
10.1979 - Greve dos metalúrgicos de Betim, Contagem e Belo 
Horizonte por melhores condições de trabalho e reajuste salarial. 111 

 

Portanto, a relação entre Saúde e Trabalho não pode ser dicotomizada do 

processo histórico, político, econômico e social. Os movimentos sociais e as greves 

dos trabalhadores funcionam como motores propulsores para uma maior 

abrangência do atendimento dos serviços públicos de saúde. Voltamos a frisar que 

Saúde e Trabalho estão interrelacionadas, e tem sido motivo de luta dos 

trabalhadores desde o século 95 a.C., com o filósofo Lucrécio. 

A partir do século XIX, conforme apontado anteriormente, os trabalhadores 

lutaram pela regulamentação da jornada de trabalho e pelo controle do trabalho de 

crianças e mulheres. Ao longo do século XX, no Brasil, a classe operária, em 

processo de formação, luta tanto pelas garantias de direitos básicos quanto pela 

obtenção de direitos à saúde no que tange à melhoria das condições de vida e de 

trabalho. Essa luta teve, em seu bojo, um caráter orgânico, sistemático e preventivo, 

registrando-se, ao longo desse extenso período, um relevante avanço nas 

                                            
111 Linha do tempo, op. cit. 
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incorporações técnico-científicas no campo da saúde. Assim sendo, somente no final 

dos anos de 1970, mediante as intensas mobilizações do movimento sindical 

brasileiro e mundial, cria-se, no Brasil, a Comissão Intersindical de Saúde do 

Trabalhador - CISAT, tendo como membros participantes 30 sindicatos e federações 

de trabalhadores. 112  

Esta entidade intersindical tem como objetivo apresentar estatísticas dos 

agravos à saúde do trabalhador, tendo desenvolvido trabalhos de prevenção e 

atenção à saúde dos trabalhadores. Dá origem, em agosto de 1980, ao 

Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas em Saúde dos Ambientes e 

Trabalho-DIESAT, cujo objetivo é estimular os sindicatos a criarem estruturas e infra-

estruturas para a socialização dos conhecimentos, práticas preventivas em Saúde 

do Trabalhador, empreendendo-se nas áreas da Saúde, Segurança e Previdência 

Social. Cabe registrar que, tanto o Departamento Intersindical de Estudos e 

Pesquisas do Trabalho – DIESAT – quanto a Comissão Intersindical de Saúde do 

Trabalhador – CISAT, remetem um olhar para o desenvolvimento de políticas e 

programas de promoção da saúde dos trabalhadores. Neste campo, o movimento 

sindical brasileiro, seguindo os passos dos movimentos sindicais francês e italiano, 

enfatiza a análise dos efeitos da organização do trabalho, e suas implicações sobre 

a saúde do trabalhador. 113 

Na década de 1980, os movimentos sociais e as reivindicações continuam de 

acordo com os seguintes fatos:  

                                            
112 LACAZ, Francisco Antonio de Castro, Saúde do trabalhador: um estudo sobre as formações 
discursivas da academia, dos serviços e do movimento sindical. Tese de Doutorado defendida na 
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas: 
Universidade Estadual de Campinas, 1996. (mimeo). 
113 LACAZ, Francisco Antonio de Castro, Saúde no trabalho, Dissertação de Mestrado apresentada 
no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina de São Paulo da Universidade 
de São Paulo-USP, São Paulo: Universidade de São Paulo, 1983. (mimeo). 
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[...] 04.1980 – ‘Grande greve de 330 mil metalúrgicos do ABC e de 15 
cidades em São Paulo, por melhores condições de trabalho e de 
emprego, por segurança e saúde, por estabilidade e redução de 
jornadas de trabalho’. 
04.1980 – Prisões de grevistas no ABC. 
05.1980 – 120 mil pessoas se reúnem em ato público no dia do 
trabalhador em São Bernardo do Campo – SP. 
05.1980 – 41 dias de greve dos metalúrgicos por melhores salários, 
segurança, saúde e redução de jornada. 
07.1980 – Greve na FIAT em Betim. 
10.1980 – Greve Geral de 08 horas na Itália. 
11.1980 – Greve nas usinas de Tubarão – Santa Catarina. 
01.1981 – Volkswagen demite 3750 operários em um só dia. 
04.1982 – Greve de 60 mil médicos em dia Nacional de protesto. 
05.1981 – Demissão na FIAT – Rio de Janeiro – Greve Geral. 
07.1981 – Greve de 9000, contra 400 demissões da FORD ABC. 
07.1981 – Greve Geral na Argentina: paralisados 03 milhões em 
plena ditadura militar. 
08.1981 – Greve no Hospital do Servidor de São Paulo, contra o 
diretor Coronel Freitas. 
08.1981 – Mercedes Benz demite 5200 funcionários em um dia – há 
revolta e arrombamento dos portões. 
11.1981 – Greve na EMBRAER, 400 demissões. 
03.1982 - Greve de 5000 contra as demissões – Estaleiros Mauá – 
Niterói – RJ. 
03.1982 – Greve e invasão da Coferraz, Santo André-SP, que fechou 
sem pagar os funcionários. 
06.1982 – Protesto pacifista pelos maus tratos aos operários em 
Portugal. 
12.1982 – Greve geral na Argentina contra o FMI. 
01.1983 - Mercedes Benz anuncia 2900 demissões. 
03.1983 – Greve Geral na Argentina. 
04.1983 – Passeata dos desempregados no Largo 13 de Maio, 
periferia sul de São Paulo e estende-se pelo Brasil todo. 
04.1983 – 05 mil desempregados fazem passeata de 09 quilômetros 
até o Palácio dos Bandeirantes – São Paulo. 
04.1983 – 300 desempregados saqueiam caminhão de comida no 
centro do Rio de Janeiro. 
04.1983 – Greve dos Metalúrgicos no Rio Grande do Sul. 
05.1983 – Greve dos Bóias Frias em Jaboticabal interior de São 
Paulo 
08.1983 – 10 mil protestam no Recife contra a poluição do agente 
vinhoto geradas pelas usinas de açúcar. 
09.1983 – Desempregados acampam diante da Assembléia 
Legislativa de São Paulo. 
09.1983 – 02 mil mulheres impedidas de se alistarem nas frentes de 
Trabalho no Nordeste. 
11.1983 – Greve de 20 mil sapateiros de Novo Hamburgo – Rio 
Grande do Sul, por melhores condições de trabalho e filtros para os 
produtos químicos. 
11.1983 – Greve de 60 mil metalúrgicos do ABC, São Paulo. 
01.1984 – 05 mil têxteis demitidos da tecelagem Nova América – Rio 
de Janeiro. 
04.1984 – Greve de 10 mil metalúrgicos de São José dos Campos. 
05.1984 – Greve de 04 mil canavieiros em Goiás. 
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05.1984 – Greve de 10 mil bóias frias em Guariba interior de São 
Paulo. 
07.1984 – Greve dos Canavieiros de Campos – Rio de Janeiro. 
08.1984 – Greve dos Canavieiros de Jaboticabal, interior de São 
Paulo. 
08.1984 – Hum mil desempregados invadem o SINE – Serviço 
Nacional de Emprego em São Paulo. 
08.1984- Greve dos Petroquímicos – Camaçari – Salvador – Bahia. 
09.1984 – 11 mil metalúrgicos da COSIPA – Santos - SP param e 
protestam. 
10.1984 – Trabalhadores mutilados pelas máquinas de sisal fazem 
passeata em Conceição do Coitê e reivindicam atendimento à saúde 
e aposentadoria por lesões. 
01.1985 – Greve dos canavieiros em Ribeirão Preto – SP. 
02.1985 – Greve de 22 mil operários na indústria de calçados de 
Franca – SP. 
02-1985 – Acidente na Vila Socó – Cubatão – favela pega fogo 
matando 90 pessoas devido ao vazamento de oleoduto. 
02.1985 – Plano Cruzado. 
05.1985 – Greve dos Portuários do Rio de Janeiro. 
11.1985 – Greve de 460 mil operários metalúrgicos em SP com a 
participação de Santos e Guarulhos. 
01.1986 - Greve Geral na Argentina. 
05.1986 – Entra em vigor o Seguro Desemprego (grifo da autora). 
09.1986 – Greve na Usina de Itaipu. 
10.1986 – Greve na Nitroquímica contra riscos de intoxicação e 
atrapalham candidatura de Antonio Ermírio de Moraes. 
10.1986 – Greve Geral dos metalúrgicos do Rio de Janeiro. 
12.1986 – 20 mil metalúrgicos entram em greve em Santo André –
ABC de SP. 
09.1987 – Vem a público a contaminação por césio de moradores de 
Goiânia –Goiás. 
10.1997 – Greve de 40 mil na Autolatina (Volks e Ford) de São 
Bernardo do Campo, Taubaté – SP. 
02 1988 – Greve na fábrica de refratários em Votorantin, contra 
casos de silicose. Grupo Votorantin reage demitindo 350 
funcionários. 
04.1988 – Brasil, Argentina, Uruguai iniciam formação do Mercosul. 
04.1988 – Greve Geral na Argentina. 
05.1988 – Greve Geral dos metalúrgicos no Rio de Janeiro. 
01.1989 – Protesto em Maceió contra o favorecimento de usineiros e 
a demissão de 15 mil funcionários. 
11.1989 – Cai o Muro de Berlim, ícone da guerra Fria. 
11.1989 – Greve de 33 mil portuários. 114  
 

Na década de 1980, muitas articulações foram feitas em torno das 

organizações governamentais com o intuito de alterar o perfil e as formas de 

intervenção das instituições sociais. Essas mudanças se dão com a ampliação dos 

                                            
114 Conforme CASTRO, Pedro, Greves, fatos e significados. São Paulo: Ed. Ática, 1986; e Linha do 
tempo, op. cit. 
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quadros técnicos do Ministério do Trabalho, com a abertura de concursos públicos 

para a contratação de médicos e engenheiros das Divisões de Segurança e 

Medicina do Trabalho e com a inclusão da Saúde do Trabalhador no campo da 

Saúde Pública, seguindo as tendências da Organização Mundial de Saúde – OMS. 

Cabe salientar ainda que, nessa década, há um forte empenho dos 

profissionais estudiosos da área para que a saúde e a atenção aos agravos da 

saúde do trabalhador passem a ter uma atenção multidisciplinar, contemplando 

várias áreas do saber como: medicina, enfermagem, sociologia, psicologia, nutrição, 

engenharia, química, economia, fisioterapia entre outras. 

Podemos considerar essa experiência exitosa, pois serve de modelo para que 

o movimento sindical possa se aprimorar na atuação direta na área da saúde, 

segurança no trabalho e previdência social. Este passo se revela no campo das 

relações do trabalho, registrando-se reivindicações no campo da saúde por meio das 

pautas de acordos coletivos de trabalho, das greves por melhores condições de vida 

e emprego, na tentativa de ultrapassar ações assistencialistas e perseguir ações que 

levem à promoção humana. 

Para isso, os sindicatos dos trabalhadores e as Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes – CIPAs  têm como principal objetivo abrir uma interlocução 

com os órgãos públicos e privados vinculados à Saúde Pública, na tentativa de 

superar a posição conservadora e retrógrada do patronato, do governo e da 

Medicina e Engenharia do Trabalho.115 Desvela-se, no plano político, a real 

emergência da Saúde do Trabalhador, não mais no plano obscuro e hegemônico 

dos segmentos que dominam até então essa área e tratam a saúde do trabalhador 

como um objeto a favor de seus interesses. Desencadeia-se, nesse período, um 

                                            
115 Registra-se que os sindicatos não participam da indicação dos componentes das CIPAs. 
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movimento sanitarista, que tem como foco principal privilegiar as boas e adequadas 

condições de trabalho e cuidados especiais com a prevenção da saúde dos 

trabalhadores. 

Vale destacar que, a partir de 1976, o conceito de Medicina do Trabalho 

passa a ser ampliado no âmbito da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

com a criação do Programa Internacional para o Melhoramento das Condições e dos 

Ambientes de Trabalho-PIACT, que valoriza a qualidade geral de vida e a 

participação dos trabalhadores nos vários níveis de decisão. Fortalecendo essa 

tendência, em 1985, a OIT aprova a Convenção 161, Serviços de Saúde no 

Trabalho, que amplia o conceito restrito de Medicina do Trabalho.  

Essa Convenção recomenda que:  

 Cada país-membro adote uma Política Nacional de Saúde no Trabalho;  

 Cada país-membro estabeleça Serviços de Saúde no Trabalho para todos os 

trabalhadores, em todas as empresas e em todos os ramos da atividade 

econômica, inclusive em cooperativas e no setor público;  

 Os Serviços sejam instituídos com caráter multidisciplinar e a desempenhar 

as suas funções em colaboração com outros serviços da empresa, estando 

ainda coordenados com os demais serviços de saúde;  

 Os Serviços prestem assessoria no planejamento e na organização do 

trabalho; 

 Os Serviços colaborem na difusão da informação, na formação, na 

educação, nas áreas de saúde e higiene do trabalho, e de ergonomia; 

 A autoridade competente consulte as organizações de empregadores e de 

trabalhadores, na aplicação das disposições dessa Convenção; 
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 Os trabalhadores e empregadores informem aos Serviços de Saúde no 

Trabalho de todo fator, conhecido ou suspeito, do ambiente de trabalho que 

possa ter efeitos sobre a saúde dos trabalhadores; 

 O empregado vinculado ao Serviço não deve ser instado pelo empregador no 

sentido de averiguar o fundamento ou as razões de suas faltas ao serviço; 

O movimento sanitarista no Brasil nasce no bojo da luta pela democratização 

do país, e uma seqüência de Programas de Saúde do Trabalhador – PST são 

criados, transformando-se em Serviços de Saúde ou Núcleos de Saúde, com o 

objetivo de atuarem como interventores aos agravos à saúde. Em 1985, são 

implementados vários Programas de Saúde do Trabalhador – PST, que seguem o 

exemplo de Salto/SP de 1984, em várias localidades: Baixada Santista, Campinas, 

seguidos, em 1986, pelos Programas da zona norte e ABC. Tais programas tornam-

se matriz para os Centros de Referências de Saúde do Trabalhador – CEREST, 

criados posteriormente. 116  

Assim, neste período, um conjunto de movimentos sincrônicos cria um 

ambiente “em que emerge a questão da saúde/doença e trabalho e a viabilidade de 

sua incorporação pelos serviços de saúde pública, tanto no diagnóstico quanto na 

intervenção para o controle e prevenção de agravos”. 117 

 Entre os fatores que contribuíram para essas mudanças, destacamos: as 

tendências internacionais através dos órgãos multilaterais – OIT/OMS/OPAS; o 

processo de democratização do país; a influência de intelectuais, médicos, 

pesquisadores, técnicos, políticos, entre outros, que configuram o movimento 

                                            
116 AROUCA, Antonio Sergio da Silva, O modelo preventivista: contribuição para a compreensão e 
crítica da medicina preventiva. Tese de Doutorado defendida no Departamento de Medicina 
Preventiva e Social, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP, Campinas: 1975. 
117 LACAZ, Francisco Antonio de Castro, op. cit. 1996, p. 96.  
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sanitarista brasileiro; e as lutas sindicais que, desde o final de 1970, impulsionam as 

reivindicações por melhores condições de saúde e trabalho. 

No Brasil, a Constituição de 1988, por um lado, sintetiza demandas sociais de 

diferentes níveis e grupos de interesses, que foram reprimidos durante os anos do 

regime militar; e, por outro, gera elevadas expectativas para o enfrentamento das 

questões relacionadas à Saúde do Trabalhador.  A Constituição contempla a saúde 

como um direito social e dever do Estado, tornando o acesso à saúde um direito 

universal. 118 Para tanto, prevê a estruturação de um sistema único de saúde, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada, organizado de acordo com 

três diretrizes. A primeira, refere-se à descentralização, envolvendo todos os níveis 

de governo – municipal, estadual e federal, cada esfera obedecendo a uma única 

direção. A segunda diretriz diz respeito ao atendimento integral, agregando 

atividades preventivas e serviços assistenciais, ou seja, contemplando-se a 

vigilância e a assistência à saúde, tais como: atendimentos ambulatoriais, 

intervenções no ambiente de trabalho, mapeamento e vigilância de acidentes e 

doenças do trabalho. A terceira, dispõe sobre a participação da comunidade em 

todos os níveis de governo e nas tomadas de decisão.  

Essas diretrizes e as modalidades operacionais previstas na Constituição são 

regulamentadas por meio de leis ordinárias, como a Lei Orgânica do Sistema Único 

de Saúde – LOS. Essa legislação dispõe das competências de cada esfera de 

governo. Assim, compete à esfera federal a formulação de políticas nacionais e o 

planejamento, normalização, avaliação e controle do Sistema de abrangência 

nacional. Cabe ao nível estadual a formulação da política estadual de saúde, a 

coordenação e o planejamento do Sistema de abrangência estadual. A Lei, por fim, 

                                            
118 Veja-se o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira de 1988.  
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estabelece a municipalização das ações e serviços de saúde, bem como a 

responsabilidade dos municípios em formularem a sua política de saúde. 

Surge um dilema entre as propostas, a regulamentação da Constituição e a 

realidade socioeconômica e política na qual a Lei deve ser operacionalizada. Os 

Centros de Referência de Saúde do Trabalhador – CEREST, por exemplo, são 

implantados de forma fragmentada, devido a problemas técnico-científicos, político-

eleitorais e ideológicos, mesmo assim, são parcialmente positivos. A despeito do 

dilema, a década de 1980 é marcada pela luta em defesa da saúde no trabalho e 

pelo avanço da incorporação dos trabalhadores em todos os níveis – empresa, 

governos municipal, estadual e federal – como sujeitos ativos do processo de 

disputa por melhores condições de trabalho. 119 

Na década de 1990, as entidades sindicais criam órgãos técnico-científicos 

para embasar as suas estratégias de reivindicação. A Central Única dos 

Trabalhadores – CUT constitui o Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador – INST. 

Em 1993, a Central Sindical – Força Sindical cria a Coordenadoria Nacional de 

Saúde, Ambiente e Condições de Trabalho. Em 1994, a Central Única dos 

Trabalhadores – CUT define, no seu V Congresso Nacional, a política de atuação na 

área de saúde, contemplando a Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente. 

 Nos anos de 1990, defrontamo-nos com uma nova conjuntura política e com 

os processos da reestruturação produtiva decorrentes da denominada Terceira 

Revolução Industrial. Esta fase se constitui em uma nova forma de produzir, 

                                            
119  Vejam-se, entre outros, ALESSI, Neiry Primo – Vigilância em saúde, In: Programa I Congresso 
Brasileiro de Ciências em Saúde, Cidade e Saúde. ABRASCO, Secretaria do Estado do Paraná-
UNESCO, Curitiba, 1995; DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-
Econômicos – Sistema de análise de acordos coletivos do trabalho, São Paulo: DIEESE, 1987; e 
TAMBELLINI, Anamaria Testa, Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador (palestra). In: Anais 
do V Congresso da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Florianópolis - Santa Catarina, 
1987. 
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viabilizada pelos avanços tecnológicos, implicando novas formas de gerir e organizar 

o trabalho.  Esse processo tem uma abrangência global, introduzindo mudanças das 

relações entre os países, e alterações radicais na vida e nas relações das pessoas, 

cujas conseqüências, entre outras, podem ser verificadas nas diferentes formas de 

seu adoecimento.  

A intensidade e radicalidade das mudanças contemporâneas, segundo alguns 

autores, podem ser comparadas àquelas da revolução industrial do final do século 

XVIII, devido aos avanços dos meios de comunicação e da informática, que 

permitem o acesso às notícias e informações simultaneamente em todo globo.120 As 

novas tecnologias e a reestruturação produtiva, juntamente com a maior 

internacionalização da economia, estão sendo utilizadas seguindo o modelo 

neoliberal hegemônico, que preconiza a redução na atuação do Estado. Essa 

orientação política se concretiza por meio dos cortes nos gastos públicos, 

privatizações, e política econômica orientada para a manutenção dos fluxos de 

capital externo e a liberalização comercial, mudando o perfil socioeconômico do 

país.  

Os movimentos sociais resistem: 

[...] 01.1990 – Greve dos petroleiros; 
03.1990 - Quebra, quebra em Londres; 
04.1990 – O sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo 
– SP rejeita proposta das montadoras automobilísticas, 30% de 
redução na jornada de trabalho e aumento salarial; 
06.1990 – Greve pipoca na FORD – SBC – SP; 
06.1990 – Bush é vaiado por 15 000 no Panamá; 
06.1990 – Grevistas invadem a FORD – SBC-SP em protesto contra 
100 demissões; 
09.1990 – Greve dos Bancários; 
11.1990 – Greve geral na Bulgária; 
02.1991 – Greve Geral no Porto de Santos; 

                                            
120 SANTOS, Milton, O novo mapa do mundo: fim de século e globalização, São Paulo: HUCITEC, 
1994; IANNI, Octávio, Teoria da globalização, Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1995. 
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02.1991 – A Autolatina (união FORD/VOLKS) anuncia 5110 
demissões; 
02.1991 – Greve dos petroleiros; 
04.1991 – Greve dos Metalúrgicos do ABC; 
05.1991 – Greve Geral Nacional – CGT/CUT – choques com a 
Policia Militar; 
09.1991 – Greve de 60 mil trabalhadores petroleiros – Collor revida 
com demissões e multas; 
09.1991 – Greve dos Bancários; 
10.1991 – Greve geral nos 54 portos brasileiros; 
10.1991 – Brastemp demite 1500 operários em São Bernardo do 
Campo – SP; 
10.1991 – Greve Geral de 300 mil metalúrgicos – São Paulo, Osasco 
e Guarulhos; 
10.1991 – Com as 3000 mil demissões da CCE são 40.000 mil os 
metalúrgicos demitidos em Manaus; 
11.1991 – Manifestação dos metalúrgicos da zona franca contra o 
desemprego que gerou vítimas; 
12.1991 – Mineiros de carvão demitidos ocupam a empresa – 
Criciúma – santa Catarina; 
05.1992 – Greve Nacional de 11 mil funcionários do IBGE; 
08.1992 – Manifestação pró-impeachment de Collor; 
09.1992 – Impeachment: 441 votos a 38 na Câmara, afastam o 
presidente Collor de Mello; 
10.1992 – Greve de 10 milhões na Itália contra o congelamento dos 
salários e corte das conquistas; 
10.1992 – 50 mil protestam em Madri, contra a reestruturação 
siderúrgica que corta 10 mil empregados; 
02.1993 – Noite dos mil fogos: 27 mil trabalhadores alemães 
marcham à luz de tochas e erguem barreiras contra as demissões na 
multinacional Krupp-Hoesch na Alemanha; 
04.1993 – Greve conjunta em 08 países da Europa contra o 
desemprego e a ameaça às conquistas sociais; 
09.1993 – Cosipa- SP é privatizada; 
07.1994 – Marcha Federal de 50 mil contra o neoliberalismo na 
Argentina; 
09.1994 – Greve de 77 mil metalúrgicos no ABC-SP pela reposição 
da inflação e melhores condições; 
12.1994 – Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinam o acordo 
MERCOSUL; 
09.1995 – Greve geral pára a Argentina contra apolítica neoliberal e 
o desemprego de 18,6%; 
10.1995 – 5 milhões de trabalhadores dos transportes e serviço 
público param contra o arrocho salarial e a reforma da previdência 
social; 
06.1996 – Força Sindical, CUT e CGT convocam greve geral contra o 
desemprego; 
01.1997 – Programa de demissões voluntárias na Volks corta 4062 
postos de trabalho; 
05.1997 – A Companhia do Vale do Rio Doce é privatizada; 
05.1998 – Marcha de 15 mil à Brasília contra o desemprego; 
06.1998 – Greve em unidades da General Motors nos EUA, Canadá 
e México; 
08.1998 – Greve Geral no Porto de Santos; 
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12.1998 – Inédito acordo Volks/Sindicatos (ABC-Taubaté): corte 
salarial de até 15% em troca de redução de jornada e adiamento das 
demissões; 
01.1999 – Os 2800 metalúrgicos demitidos da FORD – SBC entram 
na fábrica dispostos a trabalhar e interrompem a produção alegando 
falta de condições operacionais; 
02.1999 – O presidente dos camelôs de São Paulo denuncia 
propinas; 
03.1999 – Dia Nacional de Protesto, em várias cidades, convocado 
pelo foro – terra, trabalho e cidadania; 
02.2000 – Entra em vigor na França a jornada de trabalho de 35 
horas semanais; 
10.2000 – O vice- presidente da Argentina Carlos Alvarez, da frente 
esquerda, renuncia em protesto ao presidente De La Rúa; 
10.2000 – Marcha Mundial das mulheres contra a pobreza e a 
violência em 130 países. 121 

 

Os apontamentos acima indicam movimentos sociais e protestos contra a 

concentração do poder político e econômico, o desemprego estrutural, a 

inseguridade laboral e o forte impacto dessas mudanças na saúde das populações e 

do trabalhador.  

Entretanto, nessas últimas décadas, com a mundialização, a agenda política, 

nacional e internacional, incorpora a saúde como um direito social, as questões 

voltadas para o meio ambiente, e muda o olhar sobre os agravos à saúde, alterando 

conceitos e práticas sobre a saúde e segurança no trabalho e do trabalhador. 

Ao longo desta seção, mostramos que a preocupação com a saúde do 

trabalhador, embora pensada e estudada por uma minoria, é constante na História 

da humanidade. Porém, considerando as dimensões políticas, sociais ou culturais, a 

sociedade – governo, partidos políticos, órgãos públicos, academia, profissionais 

liberais, sindicatos, órgãos multilaterais, ONGs – não incorporou ou não 

operacionalizou formas adequadas para implementar uma abordagem que 

efetivamente promova a prevenção e promoção da saúde. Ou seja, o corpo social 

                                            
121 Linha do tempo, op. cit. 
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não conseguiu ainda estabelecer conceitos e práticas que impliquem contínuo 

trabalho preventivo e de promoção para o enfrentamento de todos os percalços da 

vida cotidiana, profissional e emocional do ser humano. 

 

2. O processo saúde/doença no mercado de trabalho contemporâneo 

 
As inovações tecnológicas e a globalização, ao longo dos últimos 25 anos, 

são responsáveis por uma profunda reestruturação da produção mundial e na 

organização do trabalho, provocando expressivas transformações no mercado de 

trabalho. Mudam a regulamentação e o perfil do trabalho, dos trabalhadores, dos 

determinantes do processo saúde/doença, dos quadros de morbi-mortalidade 

relacionadas ao trabalho e se alteram as práticas de saúde e segurança do 

trabalho122. É nesse contexto de radicais mudanças que os cuidados com a saúde 

física e mental dos trabalhadores são incorporados à agenda de pesquisas, de 

políticas públicas e de práticas privadas no cenário internacional e nacional. 

Essa transformação repercute na sociedade. Encontramos índices altos de 

desemprego e redução de postos de trabalho. As exigências de qualificação 

profissional são intensificadas, provocando a exclusão dos menos qualificados, dos 

jovens, dos mais velhos, dos trabalhadores com menor nível de escolaridade, e dos 

portadores de deficiências, físicas, mentais e psicológicas. Observa-se, 

paulatinamente, o crescente avanço no processo de informalidade, levando à 

precarização do emprego, mediante o processo de terceirização das atividades e 

mudanças na legislação laboral.123  

                                            
122 MENDES, René, op. cit. 
123 Conforme exposto anteriormente, o termo Processo de Informalidade denomina, neste estudo, o 
processo de mudanças estruturais da economia, que se estabelece na sociedade contemporânea a 
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Mediante esses fatores, podemos verificar os efeitos do desemprego real ou 

do emprego disfarçado pela precarização do trabalho, que aos poucos deterioram a 

possibilidade de aquisição de bens e serviços para suprir a necessidade dos 

trabalhadores e de seus familiares, redução da auto-estima, construção de 

mecanismos de defesas para a preservação e garantia do emprego, para 

suportarem o sofrimento dos processos de downsizing ou de enxugamento dos 

quadros da empresa.124 

No contexto das inovações tecnológicas, os novos paradigmas de 

organização e desenvolvimento não deixam de trazer, em seu bojo,intenções 

positivas ao trabalhador, pensando, como diria Hirata, o novo conceito de produção 

e especialização flexível, que implica em produção quase totalmente automatizada; 

fábricas claras, modernas e limpas; produtos de melhor qualidade, gestão de 

qualidade e de fluxos de produção; participação dos trabalhadores para aprimorar o 

                                                                                                                                        
partir de dois pontos – o primeiro voltado para a liberalização do comércio e para a maior integração 
das economias à economia mundial e o segundo, voltado para os processos de reestruturação 
produtiva e para as características do território onde se inserem as empresas. Na dimensão do 
mercado de trabalho, representa os processos de destruição, adaptação e redefinição das relações 
de produção; processos de trabalho; formas de inserção de trabalho; relações e contratos de 
trabalho; e conteúdo das ocupações. Esses processos societários mudam e constroem a sociedade 
contemporânea e mostram um duplo efeito: - de um lado, corroem ou tornam inadequadas 
determinadas práticas ou instituições sociais, pelos custos diretos ou indiretos envolvidos, perda de 
sua funcionalidade ou de legitimidade política; - por outro, constituem, adaptam e definem 
procedimentos e instituições. O Processo de Informalidade implica, dessa maneira, construção ou 
adaptação de regras consuetudinárias ou jurídicas no mercado de trabalho consoantes com três 
dimensões concretas do momento contemporâneo: econômica, social e política. Conforme 
CACCIAMALI, Maria Cristina, 2001, op.cit e CACCIAMALI, Maria Cristina, 2000, op.cit. O termo 
Precarização denomina o processo de diminuição dos direitos sociais estabelecidos por meio da 
relação de emprego. A respeito da diminuição da aplicação da legislação laboral. Vejam-se, entre 
outros, CACCIAMALI, Maria Cristina. Desgaste da legislação laboral e ajustamento do mercado de 
trabalho no Brasil nos anos 90, In: POSTHUMA, Anne (Org.), Brasil. Abertura e ajuste do mercado de 
trabalho no Brasil. Políticas para conciliar os desafios do emprego e competitividade, São Paulo: 
Ed.34, São Paulo, 1999, p. 207-232.  
CACCIAMALI, Maria Cristina, SILVA, Gilvanir Batista da & MATOS, Franco, Sistema Nacional de 
Emprego: desempenho interestadual. In: OLIVEIRA, Marco Antonio (Org.), A., Reforma do Estado e 
políticas públicas no Brasil, Campinas: IE/UNICAMP, 1998, v. 1, p. 169-192. 
124 FRANCO, Tânia (Org.), Trabalho, riscos industriais e meio ambiente: rumo ao desenvolvimento 
sustentável, SALVADOR: EDUFBA/ FFCH/UFBA, 1997. 
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processo; novos métodos e técnicas organizacionais.125 Ora, não podemos nos 

esquecer que esse novo paradigma teve sua inspiração no modelo japonês,  que 

concebe uma empresa positiva para os trabalhadores. O que ficou no esquecimento 

foi que esse tipo de empresa requer trabalhadores polivalentes, que a autonomia 

dada aos trabalhadores era falseada devido ao contínuo controle, o grau de 

responsabilidade era maior, a formação deveria ser outra, melhor e mais adequada 

aos novos padrões, a qualificação deveria ser específica e abrangente e a 

requalificação profissional deveria ser realizada periodicamente. Assim sendo, 

passa-se uma imagem ilusória sobre o novo paradigma que, hoje podemos 

observar, não é um processo diferente ou inverso ao taylorismo/fordismo. 

Habermas, em sua obra O elogio da competência, diz que o conceito de 

trabalho se concretiza com o trabalho em equipe, com a construção de fábricas 

modernas, comunicação e intercomunicação elevando o trabalhador a sujeito e não 

apenas objeto do trabalho.126 Pelo visto, e pelos fatos históricos, estamos podendo 

observar que o trabalhador continua sendo visto de forma compartimentada e que o 

fator saúde nunca foi visto como parte integrante da vida desse sujeito denominado 

socialmente de trabalhador. 

Hirata assinala que, na análise do processo de adoecimento do trabalhador, 

devemos considerar o mercado de trabalho, a organização do trabalho, o processo 

de precarização, a flexibilização interna e externa sob a perspectiva de uma 

conjuntura econômica, social e tecnológica. Conclui dizendo que essas novas 

                                            
125 HIRATA, Helena, Inovações tecnológicas e organizacionais, divisão sexual do trabalho e saúde, 
Revista Latina Americana del  Trabajo, ano 4, n°7, 1998 
126.HABERMAS, Jurgen, Connaissance et intérêt, Paris: Gallimard, 1976. 
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formas de organização e precarização podem ser um dos elementos explicativos do 

adoecimento do trabalhador.127 

Podemos ressaltar que as inovações tecnológicas, de certa forma, reduziram 

alguns riscos ocupacionais tornando, por vezes, o trabalho menos perigoso, mais 

higiênico e, por outro lado, registrando uma aceleração maior na produção, na 

exposição aos produtos químicos adversos, períodos de trabalho prolongados de 

trabalho, efeito do presentismo, ou seja, o operário tem que sempre estar presente 

sendo ou não o seu período de trabalho, constantes ameaças de desemprego.  

Enfatizamos que esses elementos, esses processos, têm introduzido uma crescente 

carga psíquica e sofrimento mental ao trabalhador.128 

Hirata nos mostra ainda, por meio do modelo francês, que a relação 

contraditória entre a intensificação e a precariedade dos laços empregatícios, a 

precariedade da situação social constituída pelo desemprego e pela garantia de 

postos de trabalho leva os trabalhadores a problemas de ordem psicopatológica.  

Podemos perceber que a era Pós-Fordismo e Pós-Taylorismo não tem 

trazido, à maioria dos trabalhadores, qualidade de trabalho, de vida, de saúde. 

Podemos pontuar que essa era está trazendo um agravamento psicopatológico do 

trabalho. 

Segundo Cacciamali,  

[...] o impacto das inovações tecnológicas e organizacionais nas 
empresas e a precarização do trabalho acentuam-se, em decorrência 
da falta de políticas públicas adequadas, falta de modernização das 
relações de trabalho e com a crescente precariedade dos benefícios 
sociais e laborais. 129  

                                            
127. HIRATA, Helena, op.cit. 
128 RIGOTTO, Raquel Maria, Não somos máquinas: um estudo das ações sindicais em defesa da 
saúde do trabalhador na grande Belo Horizonte. Dissertação de Mestrado defendida na Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 1992. (mimeo). 
129Vejam-se CACCIAMALI, Maria Cristina, 2001, op. cit.; e CACCIAMALI, Maria Cristina, 1999, op. cit.  
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Hirata também frisa que,  
 

[...] no caso brasileiro, não há diferença quanto à natureza, mas sim 
quanto ao grau do impacto das inovações tecnológicas e 
organizacionais e da precarização sobre a saúde devido às 
diferenças institucionais, onde o acesso aos benefícios é inexistente 
ou precário nos serviços públicos de saúde, educação, transporte. 
Contempla três aspectos para estabelecer uma discussão sobre 
saúde: a precarização, as inovações tecnológicas, e a terceirização e 
externalização. 130  
 

Só nos resta agora mostrar que a divisão social e técnica do trabalho, prevista 

nos novos modelos de organização do trabalho, conduzem a um processo de 

fragmentação do processo produtivo. Agrava-se, ainda mais, na medida em que os 

processos de terceirização e externalização de tarefas árduas, pesadas, tóxicas, 

insalubres são executados em indústrias de pequeno porte e de produção familiar.  

Antunes Lima afirma que: 

 [...] cada vez mais a idéia de um mercado mundial de trabalho é 
explicitada, e que assalariados de todo o planeta são postos em 
competição pelo capital e nesse contexto temos a compreensão das 
mudanças tecnológicas e seus reais impactos na saúde dos 
trabalhadores sendo contemplado pela transformação do mundo do 
trabalho ou do significado do trabalho. 131  
 

Essas mudanças são acompanhadas com práticas de subcontratações, 

estagiarização, terceirização, sofrendo o peso da precariedade contratual, a redução 

salarial, insegurança no emprego e redução da proteção sindical. Entendemos que 

essa horizontalização do processo de produção vem carregada de agravos à saúde 

do trabalhador.  Por outro lado, WERNECK (1996) nos mostra que pesquisas neste 

campo foram desenvolvidas e revelaram que os assalariados que se encontram nos 

itens acima citados são mais suscetíveis a doenças ocupacionais e a acidentes de 

trabalho:  

                                            
130 HIRATA, Helena, op. cit.  
131 ANTUNES LIMA, Maria Elisabeth, GARCIA DE ARAÚJO, José Newton & ANTUNES LIMA, 
Francisco de Paula, Lesões por esforços repetitivos, discussões orgânicas e psicossociais, Belo 
Horizonte: Health,1997. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

117

[...] a atuação das empreiteiras F., isoladamente, é fadada a uma 
eficácia apenas parcial, já que os ritmos são ditados pela F, 
comprando com exclusividade a produção de todas as suas 
fornecedoras, no já famoso “just in time”, positivo para a 
produtividade e cruel para os trabalhadores das fornecedoras, que 
apresentam índices alarmantes de LER ... 132  

 

Esses dados nos dão pistas para avaliarmos o impacto dessas mudanças na 

saúde dos trabalhadores e observarmos, através dos registros, a intensificação do 

ritmo de trabalho, o pouco investimento em tecnologia, as exigências abusivas 

quanto à qualidade, a ameaça constante da perda do emprego, horas extras não 

pagas, poder reduzido dos sindicatos, que acarreta uma redução no seu papel 

quanto às defesas da proteção da saúde do trabalhador e melhores condições de 

vida, e o discurso pouco operacional quanto à requalificação profissional. 133 

Mediante o quadro acima, Hirata enumera problemas de saúde como: 

 [...] LER (lesões por esforços repetitivos), síndrome da fadiga 
crônica, Karoshi, reconhecida pela 1a vez no Japão, caracterizando-
se pela morte súbita relacionada ao excesso de trabalho; síndrome 
do pânico, aumento nos casos de alcoolismo, depressão, ansiedade 
e um índice alto de suicídio.  
 

Sendo assim, sabemos que essa corrida desenfreada em busca de 

modernização, juntamente com o acompanhamento dos modelos da globalização, 

são apresentados sob a forma de um custo de respostas altas, culminando com o 

desenvolvimento do processo doença, afetando a qualidade de vida dos 

trabalhadores e impactando-os quanto aos agravos de sua saúde física e mental 

devido a falta de prevenção e promoção da saúde. 

Considerando-se, ainda, o processo de reestruturação produtiva, defrontamo-

nos com a desregulamentação e a flexibilização dos contratos de trabalho, que 

                                            
132 WERNECK Apud ANTUNES LIMA, Maria Elisabeth, Impactos psicossociais do desemprego de 
longa duração.  Psicologia Organizacional e do Trabalho: Teoria, Pesquisa e correlatos, São Paulo, 
2002. 
133 LER, é a sigla para Lesões por esforços repetitivos. 
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levam a uma redução da mão-de-obra, que nada mais é do que um paliativo para a 

solução do agravante desemprego e a intensa precarização do trabalho. 134  

Selligman Silva constata que,  

[...] quando os trabalhadores se sentem sobrecarregados e o ritmo 
de trabalho é intensificado devido ao grande contingente de 
demissões, à flexibilização, os trabalhadores passam a apresentar 
um grau de fadiga e tensão elevadas, aumentando o risco de 
acidentes. A autora acrescenta que o medo de ser demitido agrava o 
individualismo, os conflitos hierárquicos, além de provocar rupturas 
significativas com ou entre seus pares. 135   
 
[...] Essa intensificação do trabalho, decorrente de excessivas 
responsabilidades, aumento do ritmo, complexidade das tarefas, 
podem ser manifestadas em várias formas de adoecimento – DORT 
– doenças osteo-musculares, cardiovasculares, degenerativas, 
síndromes de pânico, de fadiga crônica, morte súbita entre outras. 136  
 

Acrescenta, ainda que:  
 

[...] para intervir sobre a saúde dos trabalhadores, temos que 
considerar as distintas abordagens e enfoques que contemplem o 
processo de reestruturação e globalização econômica, as 
transformações organizacionais do trabalho, os fatores de riscos 
industriais e ambientais e os aspectos da saúde psicofísica do 
trabalhador. 
 

Posto isto, sabemos que o nexo entre trabalho, saúde, doença é 

imprescindível para o desenvolvimento da promoção, prevenção e assistência da 

saúde, gerando-se, assim, um diagnóstico, um tratamento e um processo de 

reabilitação. É importante começarmos a perguntar: Como fica a saúde do 

desempregado, ou a saúde do trabalhador que hoje se encontra fora do mercado de 

trabalho formal e está inserido no mercado de trabalho informal, o trabalhador que, 

para sobreviver, encontra-se submerso no processo de informalidade?  

Dejours tem como objeto de estudo o sofrimento do trabalho e entende como 

sofrimento um estado de luta do sujeito contra forças que o empurram em direção à 

                                            
134 CACCIAMALI, Maria Cristina, 1997, op.cit.   
135 SELLIGMAN, Silva Edith, Desgaste mental no trabalho dominado, São Paulo. Editora Cortez, 
1994. 
136 FRANCO, Tânia (org), op. cit. 
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doença mental.137 Nesse contexto, afirma que a organização do trabalho não pode 

entrar em conflito com o funcionamento psíquico do homem, ou seja, o Homem deve 

se adaptar ao trabalho de acordo com os seus desejos, de acordo com os princípios 

da noção de Prazer no Trabalho. Dejours analisa a trajetória histórica dos 

trabalhadores, considerando a evolução das condições de trabalho e vida, as lutas 

pertinentes ao movimento do operariado, as reivindicações dos trabalhadores e os 

diversos movimentos sociais. Nessa medida, utilizando-se da concepção de que 

viver para o operário é não morrer, Dejours incorpora em seu trabalho: 

[...] o componente medo. Afirma, então, que o medo sempre foi 
negligenciado pelos estudos em psicopatologia do trabalho e, em 
sendo assim, nos mostra que o medo está presente em todos os 
tipos de profissionais, causando agravos sérios à saúde dos 
trabalhadores os quais, para enfrentarem o medo, elaboram defesas 
psíquicas que culminam em perigos, sintomas e doenças por vezes 
curáveis e, por outras, incuráveis, por falta de prevenção e 
promoção. Assim, na medida que as condições de trabalho são 
claramente apontadas pelos trabalhadores como fonte de perigo para 
o corpo, esse autor chama a atenção para as repercussões mentais. 
Sabe-se que esse medo pode causar sérios problemas e seqüelas 
quando ignorado. O mesmo autor salienta, ainda, que qualquer 
desvio de comportamento, demonstração de ansiedade ou o próprio 
medo, pode levá-lo ao caos que é a perda do emprego (grifos 
nossa autoria), portanto ao acumular essas tensões está no 
processo de fabricação de uma possível doença. 138 

 

Há casos, entretanto, em que o trabalho é favorável ao equilíbrio mental e à 

saúde do corpo, podendo-se até construir resistências a fadiga, a doenças tóxicas, 

aos tóxicos industriais, vírus. Por vezes, a exploração do corpo neutraliza a vida 

mental. Contra o sofrimento, o trabalhador constrói sistemas defensivos. Esse 

mesmo sofrimento, por vezes, mascara a realidade e, por outras, mascara o 

sofrimento mental e as dores passam a ser desconhecidas ou negligenciadas. 

Embora Dejours não tenha como objeto de estudo o desempregado nem o 

                                            
137 DEJOURS, Christhophe, A banalização da injustiça social, Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio 
Vargas, 3ª edição, 2000, p. 63 – 77.  
138DEJOURS, Christhophe, op. cit. 
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trabalhador no contexto da informalidade, não podemos nos privar de suas 

contribuições sobre os efeitos do sofrimento acarretados pelo trabalho realizado em 

um mercado de trabalho desorganizado.  

Cabe registrar que a nossa preocupação está centrada na identificação dos 

processos de saúde física e mental vivenciados por ex-empregados do Mercado 

Formal que hoje se encontram na informalidade ou desempregados. Neste 

momento, devemos levar em conta que processos e agravos à saúde podem estar 

agindo de forma duplicada, ou seja, esses trabalhadores já tiveram a sua passagem 

pelo mercado formal, sofrendo ou vivenciando pressões, exigências abusivas de 

produção, presentismos, fobias, pânicos, estresses, medos e, hoje, podem estar 

adicionando à sua trajetória novos problemas de segurança por falta de proteção 

social, por falta de leis trabalhistas voltadas para aqueles que se encontram na 

informalidade; por desespero ao terem deixado a sua ocupação e terem que assumir 

quaisquer ocupações; por sentirem-se derrotados frente a um mercado mais 

exigente e com poucas perspectivas de emprego; por falta de qualificação para o 

mercado; por stress devido a constante busca de um novo trabalho ou um novo 

emprego; por desespero, pois têm uma família para cuidar e contas a pagar; e por 

uma enorme diferença – no mercado formal esses trabalhadores tinham a garantia 

de uma renda e participavam diretamente do processo de construção social e, bem 

ou mal, tinham aparato quanto à sua seguridade social e sua velhice, implicando 

aposentadoria, implicando respeito à sua cidadania. Na informalidade, entretanto, o 

trabalhador vivencia a falta de renda, a instabilidade emocional e social, vive a 

condição do ser que está à margem da sociedade por não ser reconhecido como um 

cidadão ativo – ou seja, aquele que participa do processo produtivo e do capital de 

um país, por não ter uma carteira de trabalho assinada ou o seu INSS (imposto para 
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a seguridade social) pago por ser um trabalhador autônomo.139 O trabalhador na 

informalidade, especialmente o pobre, passa a ser discriminado e rejeitado por um 

grande contingente de nossa sociedade. Sendo assim, podemos afirmar que o 

Mercado de Trabalho Informal testa o grau de resistência física e mental desse 

trabalhador e podemos afirmar que poucos pesquisadores, até o presente momento, 

têm desenvolvido estudos demonstrativos dessa realidade. 

Parece que, por vezes, temos que nos reportar à origem da palavra trabalho, 

vindo do latim tripalium, cujo significado refere-se a um instrumento de tortura com 

conotações punitivas, ou seja, ao perder a liberdade, o homem era levado ao 

trabalho forçado.140 Hoje, ao perder o trabalho, o homem é levado a quaisquer 

ocupações para sobreviver, mesmo que isso seja custoso. No âmago da questão, 

com o processo da informalidade, estamos relembrando o significado original da 

palavra trabalho.  

Se lançarmos o olhar religioso judaico-cristão, o castigo após Eva e Adão 

cometerem o pecado, denominado original, consiste na condenação ao trabalho, ou 

seja, por meio do suor derramado, o homem conseguirá o alimento de sua 

sobrevivência. E, à parte da concepção religiosa, esquivando-nos da conotação de 

sofrimento, castigo ou desprazer, encontramos, no mundo moderno, a concepção de 

que o homem, através do seu trabalho, evocará sentido à sua vida. Assim, o 

trabalho se estende para o prazer, a necessidade, a razão do existir e do viver neste 

vasto mundo. O trabalho passa a contribuir para a formação da identidade e a sua 

profissão/ocupação passa a ser o reflexo de sua personalidade e a construção do 

                                            
139 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita, A cidadania ativa, São Paulo: Editora Ática, 3a edição, 
1998. 
140 BIROU, Alain, Dicionário das ciências sociais, Lisboa: Ed. Dom Quixote, 1982. 
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seu SER. 141 A definição de trabalho implica concepção de homem e de seu lugar no 

mundo. Bérgson diz que o trabalho humano consiste em criar utilidade; Proudon, 

economista, afirma que trabalho é o que aos olhos de um economista distingue o 

homem dos animais, aprender a trabalhar, tal é o nosso fim na terra.  

Adam Smith afirma que 

 [...] o trabalho é considerado um esforço humano aplicado à 
produção da riqueza, com este fim, dentro de um sistema capitalista 
ele constitui o fator binômio, sendo o outro capital. Através do 
trabalho, o homem luta contra a escassez de bens para satisfazer 
necessidades – o trabalho é a única fonte de riqueza das nações. 

 
Marx prima pela definição de trabalho social, ou seja, o valor de uso e 

trabalho individual são de natureza qualitativa e têm características particulares, o 

valor de troca e o trabalho social são quantitativos e têm caráter universal.142 

Codo, Sampaio e Hitami afirmam que, do ponto de vista psicológico, o 

trabalho provoca diferentes graus de motivação e satisfação implicando diretamente 

no grau de desempenho de suas tarefas. 143  

Os indivíduos, estando imersos no processo organizacional, são afetados 

diretamente pelas regras do trabalho. Percebe-se, nesse contexto, que o número de 

doenças ocupacionais e o constante estado de estresse estão agindo 

profundamente e, considerando-se o grau de exigências, esta forma negativa de 

organizar o trabalho vem trazendo conseqüências graves, tanto para a saúde mental 

e bem estar físico quanto psicológico e social. Nesse sentido, o autor afirma que a 

                                            
141 O termo identidade refere-se às condições para ser sempre o mesmo, em todas as suas 
características essenciais.  Os termos ser e ser social entendem que qualquer organismo depende 
dos outros para a sua sobrevivência. 
142 Definições retiradas de BIROU, Alain, 1982, op. cit. 
143 CODO, Wanderley; SAMPAIO, José Jackson Coelho & HITAMI, Alice, Indivíduo, trabalho e 
sofrimento: uma abordagem multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1993. 
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organização do trabalho exerce fortes impactos sobre o aparelho psíquico do 

homem.  

Frise-se que, a partir dessas considerações acerca das condições de 

trabalho, podem surgir os sofrimentos vistos, pois há um homem com uma história 

individual, com projetos, desejos e vontades. Por outro lado, há uma frente de 

organização do trabalho que simplesmente ignora esse homem, este SER. Esse 

sofrimento é percebido através do tolhimento de tarefas, ou seja, a relação homem-

trabalho é bloqueada, o homem passa apenas pelo papel de objeto e não de sujeito 

e, portanto, seus desejos, suas idéias, suas necessidades fisiológicas permanecem 

apenas no imaginário. 

Sendo assim, a organização do trabalho desconsidera a história de vida 

personalizada do trabalhador. Essa despersonalização resulta em sofrimento para o 

trabalhador, cuja conseqüência será o agravamento da qualidade de sua saúde: 

sentimentos de indignidade, inutilidade e desqualificação, além de sintomas de 

fadiga, insônia, frustração, angústia, medo, ansiedade, agressividade, uso de drogas 

lícitas ou ilícitas. 144  

Sabemos que o mundo vem passando por profundas transformações com as 

novas tecnologias de produção, de informação, de abertura de novos mercados e 

mobilização do capital financeiro de forma globalizada. Sabemos também, como já 

apontamos anteriormente, que essas modificações nas economias nacionais e 

internacionais desencadearam um processo de precarização, apresentando altas 

taxas de desemprego, flexibilização e negação dos direitos laborais.145 Regras 

                                            
144 CODO, Wanderley; SAMPAIO, José Jackson Coelho & HITAMI, Alice, 1993, op.cit. 
145 CACCIAMALI, Maria Cristina, Mudança na natureza da política pública e do mercado de trabalho 
na América Latina. In: KON, Anita., BANKO, Catalina. MELCHER, Dorothy & CACCIAMALI, Maria 
Cristina, Costos sociales de las reformas laborales en América Latina, Caracas: PUCSP/USP/UCV, 
2000, p.67-77.  
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indiretas foram criadas, deixando-se de lado a seguridade social, propiciando-se a 

criação de insatisfações, inseguranças ao trabalhador no exercício de suas 

ocupações. 

Antunes relata que:  

[...] no mundo do trabalho, no capitalismo contemporâneo, verifica-se 
uma diminuição da classe operária industrial, ou seja, a 
desproletarização do trabalho industrial nos países capitalistas mais 
avançados repercutindo-se nas áreas industrializadas do terceiro 
mundo, no aumento das formas de subproletarização que, por ora, é 
representada na expansão de trabalhadores em tempo parcial, 
temporários e de subcontratações. 146  
 

Antunes afirma que as transformações tecnológicas mudaram o significado 

social do trabalho, deixando os trabalhos desprevenidos quanto à estabilidade e a 

segurança. Mostra-nos, ainda, que há uma concentração de renda funcional no bojo 

dos trabalhadores de alta qualificação, tornando as pessoas cada vez mais 

competitivas. Afirma, também, que o trabalho autônomo e o auto-empreendimento 

são formas de sobrevivência e não de escolha. Constata que o processo de 

desenvolvimento globalizado do mundo capitalista de hoje gera a exclusão social e o 

processo de desigualdades, e aponta o desemprego como sendo uma das formas 

de exclusão levando o trabalhador ao empobrecimento e à miséria. Sabemos que 

esse é um problema global e que não é historicamente um problema novo. O novo, 

segundo Antunes, está na forma como os problemas estão sendo apresentados 

pelos defensores do desenvolvimento econômico e registra que, hoje, temos como 

forma de trabalho os assalariados, o setor informal sem nenhuma proteção legal, 

abrangendo em muitos países, 50% da população, incluindo os trabalhadores 

autônomos e aqueles contratados sob a forma de contratos flexíveis. 

                                            
146 ANTUNES, Ricardo, Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1995. 
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Mediante esse panorama, cabe afirmar que estamos vivendo a realidade de 

um momento de exclusão social onde o trabalhador, alvo primeiro deste contexto, 

está sendo atingido diretamente com o desemprego, com a discriminação do ponto 

de vista psicossocial e econômico. 

Seligman Silva mostra que o trabalho, conforme a situação, tanto poderá 

fortalecer a saúde mental quanto levar a distúrbios que se expressarão 

coletivamente em termos psicossociais e ou individuais, em manifestações 

psicossomáticas. 147  

Cacciamali & José-Silva afirmam que: o ajustamento do mercado de trabalho 

latino-americano após os anos de 1980, e especialmente nos anos de 1990, desvela 

a amplificação da informalidade. 148  Fato confirmado pela CEPAL:  

[...] de cada 100 empregos gerados durante 1900-1995, 84 
correspondem ao setor informal. De cerca de 16 milhões de 
empregos criados na América Latina no período de 1900 -1994, 
cerca de 14,4 milhões corresponderam ao dito setor, que agrupou 
assim, 56% do total dos ocupados da região (incluídos os que 
trabalham no serviço doméstico). O setor informal mais dinâmico é 
das microempresas (52% do crescimento anual para 1900-1995), 
setor que hoje representa 22,5% do emprego total da região, frente a 
20,2% em 1990. Os trabalhadores informais por conta própria 
também aumentaram (4, 4% ao ano) e representam agora 26,5% do 
total de ocupados na região, quase dois pontos percentuais a mais 
que em 1990. A ocupação no serviço doméstico aumentou 3,9% ao 
ano, empregando-se aqui 7,1% (em 1996) do total dos ocupados 
frente aos 6,7% de 1990. 149 

 

Assim, podemos observar os efeitos do processo de informalidade incidindo 

de maneira expressiva nos mercados de trabalho e de bens da América Latina. No 

primeiro mercado, a informalidade encontra-se associada à contratação ilegal de 

                                            
147 SELIGMAN, Edith Silva, 1994, cit. 
148 CACCIAMALI, Maria Cristina & JOSÉ-SILVA, Maria de Fátima, Mais informalidade, menos 
cidadania. Os efeitos criados por esse círculo vicioso sobre a formulação da política social na América 
Latina. Cadernos PROLAM/USP, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 7-22, 2003. 
149 COMISIÓN ECONÓMICA PARA A AMÉRICA LATINA Y CARIBE – CEPAL, Panorama económico 
de América Latina, Santiago: CEPAL, 1997. p. 65 
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mão de obra, no segundo, refere-se aos trabalhadores por conta própria, aos 

pequenos estabelecimentos de bens e serviços e ao comércio de rua. 150 No 

primeiro mercado, burla-se a legislação laboral, no segundo, o exercício do trabalho 

ou a atividade não se encontra registrada nos órgãos competentes em diferentes 

níveis do poder público, fazendário, de saúde, de trabalho e de uso do espaço, entre 

outros. 

É importante lembrar que o traço comum desses dois fenômenos é que leis, 

normas e padrões públicos não são cumpridos e, muitas vezes, representam valores 

éticos, devendo constituir parâmetros para o comportamento coletivo. 151 Os efeitos 

do processo de informalidade se espraiam, entretanto, em outras dimensões da 

esfera econômica, além daquelas dos mercados de trabalho e de bens, bem como 

se imbricam na construção de múltiplas faces da sociedade. Essa falta de 

cumprimento da lei impõe prejuízos à receita e às políticas públicas, além de 

projetarem valores contrários ao bem público e à solidariedade social. Assim sendo, 

podemos afirmar que a falta de regulamentação do uso do trabalho tem influência 

direta no perfil de longo prazo da distribuição de renda, no cotidiano, na vida familiar 

e no padrão psicológico dos indivíduos, além de constituir um componente 

importante da cidadania. Os assalariados sem registro não têm acesso a um 

conjunto de garantias sociais e não compõem um corpo coletivo. Não têm direitos, 

nem obrigações, nem incentivos para relações de solidariedade social, 

                                            
150 A análise empreendida refere-se a uma das dimensões do processo de informalidade e não ao 
Setor Informal, conforme CACCIAMALI, Maria Cristina, 2000, op. cit. 
151 Apontamos que, à luz da literatura especializada e dos conceitos firmados sobre o tema, definir 
processo de informalidade ou setor informal apenas pelo aspecto de não atender às normas legais é 
incorreto CACCIAMALI, Maria Cristina, 2000, op. cit. A título de esclarecimento, destacamos mais 
uma vez que: The informal sector is a subset of household enterprises, i.e. incorporated enterprises 
own and operated by households or household members, either individually or in partnership with 
others. As opposed to corporations or quasi-corporations household enterprises are defined in SNA as 
production units which are not constituted as legal entities separate from their owner(s) and witch do 
not have a complete ser of organization of the unit and the type of accounts kept are the first two 
criteria of the proposed international definition of the informal sector. (OIT, 1993:26). 
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pertencimento e engajamento. Mais uma vez, defrontamo-nos com os problemas da 

insegurança, do medo, do ser marginal, do não ter acesso aos benefícios de uma 

sociedade digna. 152 

Ora, logo essas pessoas não estão apenas vivenciando a falta da carteira 

registrada, estão vivenciando, segundo Estramiana,  

[...] as conseqüências psicopatológicas do novo movimento 
socioeconômico, com isso nos remete a 1986, quando o desemprego 
foi considerado pela Organização Mundial de Saúde – OMS como 
uma das principais catástrofes epidemiológicas da sociedade 
humana. 153Informa-nos que o estudo sobre o desemprego pode nos 
levar a uma maior sistematicidade das atitudes e representações 
sociais relativas aos desempregados, levando-se, inclusive, a temas 
como identidade social e personalidade individual, considerando-se 
os aspectos psicológicos como, por exemplo, a questão da auto-
imagem. Aponta que devemos deixar de lado as inferências 
mecanicistas da e na conduta individual-pessoal e passarmos a fazer 
uma leitura sociopsicológica sobre o desemprego. 
 

Nessa medida, fica-nos cada vez mais claro que o desemprego vem se 

tornando a maior questão socioeconômica do mundo ocidental, desde a década de 

1970, e trazendo consigo agravos sérios à saúde dos trabalhadores.  

 

3. Estudos e evidências empíricas sobre as relações entre desemprego, formas 

alternativas de emprego e impacto sobre a saúde 

Hammer mostra um conjunto de pesquisas que foram realizadas com o intuito 

de demonstrarem a relação entre longo período de desemprego e problemas de 

saúde mental, como depressão e baixa auto-estima entre jovens desempregados. 

154 Informa que uma pesquisa realizada na Noruega, em 1987, evidencia que jovens 

desempregados relatam maiores problemas mentais relacionados ao nervosismo e à 

                                            
152 O termo marginal está sendo utilizado do ponto de visto sociológico, estar à margem da 
sociedade, não ter pertinência. 
153 ESTRAMANIANA, José Luís Álvaro, op.cit. 
154 HAMMER, Torild, op.cit. 
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ansiedade do que os jovens empregados. 155 Por outro lado, também observa que 

pessoas com problemas de saúde mental têm maior probabilidade de desemprego 

contínuo. Este estudo mostra, ainda, que o desemprego anterior foi a causa mais 

importante para o desemprego continuado, inclusive é mais importante do que as 

variáveis gênero, status social, nível educacional e condições no trabalho anterior.  

Um dos principais problemas que acompanham o desemprego, sendo 

enfatizado nos estudos sobre o tema, refere-se aos seus efeitos sobre transtornos 

mentais. Os resultados das pesquisas mostram a necessidade de se averiguar quais 

problemas mentais são experimentados numa situação de desemprego e quais 

mecanismos podem moderar seus efeitos. 156 

Jahoda apresentou a relação entre desemprego e problemas psicossociais, 

focalizando a idéia de como o indivíduo desempregado se torna impossibilitado de 

realizar as suas funções latentes de participação do processo-trabalho. Aponta cinco 

conseqüências latentes do trabalho: 1. o emprego dá ao dia a estrutura de tempo; 2. 

implica contato regular com pessoas fora da família; 3. envolve pessoas em um 

objetivo comum; 4. estabelece status e identidade ao indivíduo; 5. dá ao indivíduo 

força-atividade. 157 Cobb e Kasl mostram que pessoas em longo tempo de 

desemprego são menos respeitadas do que aquelas re-empregadas. 158  

Madsen aponta que a falta de planos de atividades futuras traz ao indivíduo 

sérias conseqüências para a formação da identidade entre desempregados. Warr e 

                                            
155 FEATHER, N.T. & O’BRIEN, G.E., A longitudinal analysis of the effect of different patterns of 
employment and unemployment, British Journal of Psychology, n.6, 1986, p. 459-479;  WARR, Peter 
J. & BANKS, Michael, Psychological effects of unemployment, Journal of Social Issues, vol. 44, n. 4, 
1988. Estes trabalhos são citados por HAMMER, Torild, op. cit. 
156 HAMMER, Torild, op. cit. 
157 JAHODA, Marie. S. Employment and unemployment. A social-psychological analysis. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982. 
158 COBB, Sidnei & KASL, Stanislav V. Some mental health consequence of plant closing and job 
loss, In: FERMAN, Louis A. & GORDUS, Jeanne P., Mental health and the economy, Kalamazoo: 
W.E. Upjohn Institute, 1979, 255-299. 
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Banks concluem, num estudo longitudinal, que os desempregados jovens recém 

saídos da escola mostram baixa auto-estima. Argumenta que o preconceito da 

sociedade acaba sendo internalizado pelo desempregado, o que leva à 

individualização de problemas de emprego. Sentimentos de culpa e baixa auto-

estima são internalizadas mediante a atitude de outras pessoas, ao tecerem 

comentários vexatórios sobre o desemprego. 159  

Petersen e colaboradores mostram que muitas pessoas acabam culpando o 

próprio desempregado por sua situação, não levando em conta o elevado número de 

desempregados existentes no país. Kaul e Kvande concluem que a melhor forma de 

lidar com o problema de desemprego é a busca, a procura de um novo emprego, 

isso pode ajudar a manter a identidade ocupacional do indivíduo e aumentar as suas 

chances de re-emprego160. Comentam que a busca do trabalho (job-seeking) é o 

único papel legitimado do desemprego de acordo com a visão da sociedade. No 

entanto, procurar emprego e não encontrá-lo acaba levando a um sentimento de 

falha individual, baixa auto-estima e, conseqüentemente, a problemas de saúde 

mental. 

Jackson e colaboradores afirmam que aquele que tem maior envolvimento no 

trabalho é o que mais experimenta a baixa auto-estima como conseqüência do 

desemprego. Afirmam, ainda, que os indivíduos que têm menor motivação para o 

trabalho e não estão ativamente procurando emprego, tendem a formar a sua 

própria subcultura, rejeitando os valores relacionados ao trabalho e outras normas 

sociais. Isso pode acarretar o uso de drogas lícitas e ilícitas e aumenta o risco de 

                                            
159 HAMMER, Torild, op. cit. 
160 APUD HAMMER, Torild, op. cit. 
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criminalidade. 161 Nesse mesmo estudo, os autores apontam que a combinação 

entre uso esporádico de drogas e desemprego aumenta a probabilidade de 

desenvolvimento de comportamentos abusivos. Essas pessoas, normalmente, estão 

menos integradas a atividades sociais de lazer, tendo assim, menos suporte social, 

tornando-se mais suscetíveis a problemas de saúde mental. 

Hammer, em seu estudo Unemployement and mental health among young 

people: a longitudinal study,  realizado pelo Central Bureau of Statistics da Noruega,  

parte de uma amostra de jovens entre 17 e 20 anos, utilizando três questionários, a 

saber: 1 - 1985: questões referentes a família, adaptação do jovem à escola e 

trabalho, e problemas de saúde; 2 – 1987: questões adicionais sobre o cotidiano do 

jovem; e 3 - questões mais detalhadas com relação ao desemprego e ajuste no 

trabalho.  

O autor conclui, em seu estudo, que durante a situação de desemprego se 

desencadeiam problemas de saúde e, frente à falta de perspectivas e planos futuros, 

registram-se falhas de formação da identidade do jovem. A procura de emprego não 

é suficiente para moderar os sintomas nervosos. Os que vivem sozinhos tendem a 

ter menor auto-estima do que aqueles que têm um papel bem estabelecido na 

família. Mulheres sozinhas mostram mais problemas que os homens. A identidade 

de trabalho entre mulheres é tão forte quanto entre os homens – a idéia tradicional 

de mulher dona de casa não é bem aceita entre as norueguesas de hoje. Os 

homens, por sua vez, apresentam maiores problemas de saúde mental quando 

                                            
161 JACKSON, Paul, R., STAFFORD, Elisabeth, BANKS, Michael. H. AND WARR, Peter, B.. 
Unemployment and psychosocial distress in young people. The moderating role of employment 
commitment, Journal of Applied Psychology, n. 68, 1980, p. 525-535. APUD GROSSI, Giorgio, Coping 
and emotional distress in a sample pf Swedish unemployed, Scandinavian Journal of Psychology, 
n.40, 1999, p.157-165. 
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mantêm contatos freqüentes com seus pares, isto devido à construção de subcultura 

com atividades ditas ilegais. 162 

Westerlund, TheorelL & Bergströn, em pesquisa desenvolvida sobre os efeitos 

psicológicos do trabalho temporário como alternativa de emprego, mostram que 

vários estudos vêm demonstrando a correlação existente entre desemprego e 

problemas de saúde física e mental. Assume-se que os efeitos do desemprego 

causam problemas de saúde, mas o reverso também é possível. Na Suécia há mais 

de um século, através das instâncias governamentais, desenvolvem-se políticas 

ativas para combater os efeitos do desemprego sobre a saúde e qualidade de vida 

dos trabalhadores. 163 

Halssten, Grossi & Westerland pontuam que a maioria dos programas de 

assistência ao desempregado tem como preocupação encontrar um novo emprego, 

porém, existem programas com objetivos diferenciados, no sentido de melhorar a 

autoconfiança, a qualidade de vida e a saúde psicossocial. Essas ações utilizam 

metodologias de combinações de orientação, educação, treinamento, substituição 

de emprego ou ocupação, afirmando que a razão para se encontrar uma ocupação 

alternativa para o desempregado é a de que o trabalho parece prover outras 

oportunidades para o indivíduo. 164  

Warr expande a visão de provimento de empregos, com a decisão de incluir 

variáveis de controle, tais como, variedade e disponibilidade financeira que podem 

ser providas e ou obtidas, tanto pelo trabalho como por outras esferas da vida. Este 

autor acredita que, na falta de emprego regular, parece razoável que seja substituído 
                                            
162 HAMMER, Torild, op. cit. 
163 WESTERLUND, Hugo, THEORELL, Tores & BERGSTROM, Anne. Psychological effects of 
temporary alternative employment, Social Science and Medicine, n.52, 2001, p.405-415.  
164 HALLSTEN, Leonnart, GROSSI, Giorgio, & WESTERLUND. Hugo, Unemployment, labour market 
policy and health in Sweden during years of crisis in the 1990’s, International Archive Occupational 
Environment Health., vol.72, n10,1999.. 
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por formas alternativas de trabalho, sendo que, para muitos pesquisadores, esse 

comportamento não parece evidente. Esse autor cita que estudos sobre os efeitos 

negativos da perda do emprego já foram realizados, mas poucos focaram os efeitos 

positivos do re-emprego, especialmente em suas formas alternativas temporárias. É 

importante salientar que estudos desenvolvidos na Suécia demonstram que a 

maioria dos participantes de programas alternativos expressa opiniões positivas e se 

sentem inseridos na sociedade. No entanto, ainda há incertezas quanto aos ganhos 

psicossociais e de saúde.   

Warr analisa a correlação existente entre mudanças fisiológicas das pessoas 

envolvidas em condição de trabalho temporário alternativo e suas melhoras, no 

plano psicossocial, na medida em que mudanças no anabolismo do indivíduo 

indicam alterações em sua condição psicossocial, como humor e nível de stress.165 

O autor reúne pesquisas e resultados para analisar os dados fisiológicos a partir do 

nível das seguintes substâncias: 

 Prolactina, substância que tem sua concentração aumentada em situações de 

falta de poder, ou esperança (Drago et al., 1989). A incidência de prolactina 

pode ser, portanto, influenciada por fatores psicossociais (Sobrinho, 1998). 

 Dehydroepiandrosterone sulphate (DHEA-s) – o aumento de sua 

concentração pode estar ligado às melhoras nas condições de trabalho 

(Theorell,1993; Arnetz & Theorell, 1987). 

                                            
165 WARR, Peter, Work unemployment and mental health. Oxford: Claredon Press, 1987. O presente 
estudo foi realizado a partir de uma avaliação feita na UfE (Use for Everyone) na Suécia. Um projeto 
com o objetivo de criar um ambiente de suporte e empoderamento para o desempregado de longa 
duração e pessoas que necessitam de cuidados especiais. 
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 Acido úrico – seu aumento está ligado ao aumento de adrenalina no corpo – 

tende a aumentar durante os trabalhos de reabilitação – reflete um aumento 

de engajamento psicológico do indivíduo (Theorell et al., 1998) 

 Testosterona – melhora nas condições de trabalho está ligada ao aumento de 

testosterona, tanto nos homens quanto nas mulheres (Theorell, Karasek & 

Eneroth, 1990; Grossi, Theorell, Jüriseo & Setterlind, 1999). 

 Imunoglobina G – aumenta durante semanas de aumento de trabalho 

(Theorell, Orth – Gomer & Eneroth, 1990). 

 Lipídios – aumento de triglicérides, ligado a situações de depressão, e 

colesterol, ligado a situações de desemprego, principalmente em indivíduos 

com distúrbios de sono. 

 y-glutamyl transferase (GT) e a luvie amino transferase (ALAT) – estão 

ligadas às funções do fígado, portanto seu aumento relaciona-se ao aumento 

de consumo de álcool, medicamentos antidepressivos e obesidade.166 

Em síntese, os estudos supra mencionados mostram que os participantes do 

projeto estão satisfeitos, porém, consideram que ele seja moderadamente relevante 

no que concerne às perspectivas do mercado de trabalho. Os dados mostram 

significativas melhoras no tocante ao controle pessoal, esperança e inserção social. 

O objetivo principal do projeto não está em aumentar a empregabilidade, mas sim 

em neutralizar a passividade e aumentar o poder pessoal. Senso de Coerência 

(SOC), conceito desenvolvido por Antonovski para explicar porque algumas pessoas 

suportam situações de extremo stress, foi repetidamente mencionado na 

                                            
166  Esses resultados de pesquisa e respectivos pesquisadores são resenhados e se encontram 
citados em WARR, Peter, op. cit. 
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documentação do projeto. Acredita-se assim que, em ambientes favoráveis, o SOC 

tende a crescer, neutralizando efeitos negativos na saúde.167 

A pesquisa recolheu uma amostra de 21 participantes, sendo 20 mulheres e 1 

homem. Os dados fisiológicos foram coletados 4 vezes (0, 4, 6 e 12 meses) e os 

dados psicossociais através de extensivos questionários. Como resultado, nota-se o 

aumento de prolactina e diminuição da taxa de DHEA-S, de acordo com o tempo de 

permanência no programa e nos seis meses seguintes. Não se confirma a hipótese 

da relação entre dados fisiológicos e melhora da saúde psicossocial dos indivíduos, 

mas sim, aumento de falta de esperança e depressão das funções anabólicas.  

No entanto, outros estudos mostram melhoras na qualidade psicossocial, 

especialmente ligadas ao controle pessoal (Westerlund & Bergstrom). A melhor 

explicação encontrada para o aumento de prolactina é uma resposta do sistema 

adaptativo do sujeito, que se sente inábil para mudá-lo. Se esse hormônio está 

ligado a um efeito de proteção, isso pode explicar um aumento dos níveis de 

controle social. Ambições diminuem, levando a uma menor discrepância entre 

expectativa e situação de vida atual. Isso pode explicar também a diminuição da taxa 

de DHEA-s. Apesar disto ser visto como um sucesso no processo de adaptação ao 

desemprego crônico, é, em certos aspectos, o oposto à idéia de ganho de poder 

dada pela perspectiva do mercado de trabalho – fato que não é totalmente 

irreconciliável com os objetivos da UFE.  

Se o desemprego é algo considerado como um aspecto permanente no 

futuro, há uma necessidade de reavaliação do papel social do trabalho. 

Especialmente para pessoas com menores oportunidades de emprego, os efeitos 

negativos do impedimento da motivação de se encontrar um trabalho devem ser 

                                            
167  Citado por WARR, Peter, op.cit. 
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balanceados pela adaptação ao desemprego. Para aqueles com maiores chances, 

essa adaptação pode ter efeitos degenerativos, principalmente se uma atitude 

baseada no foco emocional (emotion focused coping) dominar sobre o foco do 

problema (problem focused coping) em si. 168 

Em resumo, a aparente inconsistência entre dados biológicos e psicossociais 

pode ser atribuída, em parte, a uma adaptação ao desemprego de longa duração. 

Isso pode proteger contra o stress de se estar em uma situação incontrolável e de 

falta de ajuda, facilitando a tomada de um novo foco sobre aspectos mais 

particulares ao invés do foco nas desesperançosas procuras de trabalho. É possível, 

no entanto, que essa adaptação seja mais aproveitável em grupos mais vulneráveis 

do que entre aquelas com mais chances de conseguir emprego. 169 

Murphy & Athanasou discorrem sobre o efeito do desemprego na saúde 

mental registrando que, segundo os estudos clássicos de Jahoda, Lazarsfield & 

Zeisel (1933), Bakke (1933), Eisenber & Lazarsfield (1938), seqüelas afetivas e 

comportamentais são causadas pelo desemprego. 170  Estudos mais recentes, 

contudo, trazem contribuições adicionais e parcialmente divergentes dos primeiros 

autores. As pesquisas de Fryer e Payne (1986) defendem que todos os 

desempregados, em todas as situações, experimentam maior nível de tensão e 

sentimentos negativos. O’Brien (1986), contudo, quando analisa doze estudos 

longitudinais, conclui que os resultados ainda oferecem poucas informações sobre 

os efeitos do desemprego.  

                                            
168 GROSSI, Giorgio, op. cit. 
169 WARR, Peter, JACKSON, Paul,  AND BANKS, Michael,1988, op. cit. 
170 MURPHY, Gregory, & JAMES, Athanasou, A., The effect of unemployment on mental health, 
Journal of Ocupational and Organizational Psycholy, n. 72, 1999, p.83-99. Esta obra traz os 
resultados de pesquisa citados e respectivos pesquisadores citados neste parágrafo. 
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Murphy & James apontam que a maioria dos estudos não considera 

adequadamente os diversos contextos econômicos do mercado de trabalho, e 

propõem duas perguntas gêmeas para analisar o tamanho do efeito do desemprego: 

qual a extensão do impacto sobre a perda do emprego e qual sobre a sua renda. 

Afirma ainda que, dos 16 estudos analisados, apenas 9 contemplam essa questão. 

Nos outros 7 estudos, há indícios de que a mudança da situação de desemprego 

para a situação de emprego indica melhora na saúde mental, já o movimento 

contrário não traz resultados contundentes. Posto isto, os autores propõem estudos 

de maior profundidade, levando em consideração áreas geográficas, fatores 

econômicos, diversos grupos de idade, de tal forma que os resultados possam ser 

apresentados para tomada de decisão do tipo de política ou de provisão de 

empregos nesta área. 171 

Grossi, em seu trabalho sobre o enfrentamento e desgaste emocional numa 

amostra de desempregados suecos – Coping and emotional distress in a sample of 

Swedish unemployed –, aponta que distintos pesquisadores associam o 

desemprego a problemas de saúde, tais como ansiedade, sintomas 

psicossomáticos, reações fisiológicas e alto risco de mortalidade. 172 O autor afirma 

que essas conseqüências negativas sobre a saúde têm sido atribuídas ao 

crescimento da tensão/demanda financeira e perda da identidade. Cita Warr quando 

registra que a diminuição do nível de atividade, falta de variação, falta de 

possibilidade de se adquirir e desenvolver habilidades e aumento da exposição a 

situações ameaçadoras são outros mediadores do processo saúde-doença, durante 

o desemprego. Nessa medida, o autor aponta que um grande número de fatores 

                                            
171 MURPHY, Gregory, & JAMES, Athanasou, A. op. cit. 
172 São citados, por exemplo, BRENNER et alli,1983,1988; JAPLERT,1985,1991, HAMMARSTÖM, 
1994; LAHELMA,1989, IVERSEN & SABROE,1988.  APUD GROSSI, Giorgio. 
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vem sendo identificado para moderar o efeito da perda de emprego, por exemplo, 

suporte social, e que o papel do enfrentamento (coping - como lidar em situações 

diversas) pode ser um mediador na relação estresse-doença. 173 

Além disso, Grossi também enfatiza os estudos feitos por Folkman & Lazarus 

quando estes descrevem o coping como a constante mudança cognitiva e 

comportamental dos esforços para controlar as demandas, internas e externas, que 

excedem os recursos que uma pessoa dispõe. Esforços de enfrentamento (coping 

efforts) podem consistir de estratégias voltadas para a mudança de uma situação 

estressante para estratégias focadas no problema (problem focused strategies). 

Adicionalmente, essas estratégias podem também incluir comportamentos e 

cognições voltadas para ajustar desgastes emocionais, no caso do enfrentamento 

de foco emocional (emotional-focused coping).  174 

No âmbito do desemprego, o problem-focused coping inclui atividades de 

busca de emprego, reciclagem e recolocação, segundo Carrie & Feldman, assim 

como a auto-avaliação positiva e estratégias para controlar atividades da vida de 

“não-trabalho” como, por exemplo, guardar dinheiro e permanecer ativo, entre 

outras. O emotional-focused coping (EFC) inclui comportamentos como relaxamento, 

exercícios e a procura de segurança emocional e material, ou cognições como a 

auto-culpa, pensamentos de desejo e distância psicológica. Em situações de busca 

de emprego, o problem-focused coping (PFC) será freqüentemente acompanhado 

por uma quantia de emotional-focused coping (EFC).175  

                                            
173. WARR, Peter, op.cit. 
174 LAZARUS, Richard S. & FOLKMAN, Susan, Stress, appraisal and coping , New York:  Springer 
Pub. Co, 1984. 
175 CARRIE, Leana R. & FELDMAN, Daniel C., Coping with job loss: how individuals, organizations, 
and communities respond to layoff, New York: Toronto: New York: Lexington Books; Maxwell 
Macmillan Canada; Maxwell Macmillan International, 1992. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

138

Normalmente, o PFC – problem-focused coping tende a surgir em situações 

vistas como manuseáveis, enquanto o EFC emotional-focused coping tende a surgir 

em situações não controláveis. Assim, Grossi examina até que ponto as estratégias 

de enfrentamento estão relacionadas ao desgaste emocional e conclui que há uma 

relação significativa entre enfrentamento e desgaste emocional, que é confirmada 

incluindo na análise e controlando variáveis emocionais, sociais e econômicas.  

O estudo também mostra que há uma associação negativa entre tempo de 

desemprego e desgaste emocional. As fases do processo do desemprego podem 

atuam diretamente nos níveis de reestruturação cognitiva, refletindo-se sobre a 

aceitação da situação. O autor também conclui que os altos níveis de desgastes 

emocionais, juntamente com o enfrentamento focado, refletem um estado de 

desesperança aprendida. 176 

Na obra de Estramiana, podemos observar a preocupação sobre os estudos 

que vêm sendo desenvolvidos, nos quais o desemprego não está sendo olhado com 

sistematicidade e as atitudes e representações sociais, relativas aos 

desempregados, são por vezes deixadas de lado ou pouco estudadas. Esses 

estudos, segundo o autor, não privilegiam temas como identidade social, 

personalidade individual, aspectos psicológicos como, por exemplo, a questão da 

auto-imagem.177 Estramiana chama a atenção para a realidade econômica e os 

processos psicológicos individuais e faz um apelo para que haja maior controle 

sobre às inferências mecanicistas da e na conduta individual-pessoal.  

O autor, em sua análise sobre o desemprego e o bem estar psicológico, 

correlaciona os estudos epidemiológicos que registram as flutuações do ciclo 

                                            
176 GROSSI, Giorgio, op. cit. 
177 ESTRAMIANA, José Luís Álvaro, op.cit. 
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econômico, queda de renda, aumento do desemprego, número de trabalhadores 

desempregados que ingressam em hospitais e apresentam transtornos psíquicos 

leves e graves. 

 

4. Recortes e considerações acerca dos conceitos de saúde física, saúde 

mental, prevenção e promoção da saúde. 

Pudemos observar que, sobre o tema de pesquisa desta tese – Para onde 

vamos? A Saúde Física e Mental de Ex-Empregados do Mercado de Trabalho 

Formal do Ramo de Metalurgia. Um Estudo de Caso de Trabalhadores Brasileiros e 

Argentinos que se encontram empregados na Informalidade –, praticamente 

inexistem trabalhos. Assim, para procedermos à análise e avaliação desse objeto, 

vamos nos centrar na compreensão de algumas definições de saúde, saúde física e 

mental, prevenção e promoção da saúde que são adotadas por teóricos, organismos 

internacionais e nacionais, e/ou pesquisas científicas que abordam direta ou 

indiretamente o tema.  

A análise da literatura especializada mostra quão complexa é a denominação 

e a conceituação desses termos. Divergências também existem relativas ao conceito 

saúde – doença e quanto à própria etiologia das doenças mentais. 

A Organização Mundial da Saúde – OMS, em 1948, refere-se à saúde como 

um completo estado de bem estar físico, mental e social. A sociedade global de hoje 

anula em muito a possibilidade de um bem estar total, completo, tanto em nível físico 

e mental quanto, sobretudo, no nível social. Os atuais conceitos de saúde 

incorporam, em seu bojo, a complexidade da dimensão do Homem e consideram a 

saúde como um estado de equilíbrio levando em conta três dimensões: física, mental 
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e social. Os conceitos abarcam ainda o SER HUMANO como um todo, ou seja, 

mente e corpo, interagindo, participando, influenciando e interrelacionando-se. 

Com o objetivo de elucidar controvérsias e superposições a respeito dessas 

definições apresentamos, a seguir, recortes e posicionamentos selecionados de 

alguns pesquisadores da área de saúde, de tal forma a construir os conceitos que 

estamos utilizando para o desenvolvimento deste estudo.  

Guimarães afirma que: 

[...] o termo Saúde Mental tem um duplo significado, podendo ser 
usado para designar um objetivo alcançado e para referir-se às 
ações encaminhadas para chegar a este objetivo. A autora destaca 
que a saúde é única no indivíduo e o trabalho clínico demonstra o 
quanto os fatores psicológicos afetam a saúde física, gerando toda a 
patologia denominada psicossomática. Por outro lado, alterações 
físicas provocam alterações mentais diversas. Registra ainda que, 
tanto a saúde física como a mental se encontram condicionadas ou 
desencadeadas pelas circunstâncias sócio-culturais que cercam o 
indivíduo. 178 
 

Thomson relata que o bom estado de saúde não se restringe ao não estar 

doente e afirma que ter uma boa saúde tem, como significado maior, possuir alto 

grau de vigor físico e mental, próprios de um indivíduo. Ressalta ainda a importância 

do fator ambiental sobre a saúde. 179 

Bolander questiona e critica as perspectivas redutoras dos enfoques teóricos 

que encaram a saúde como ausência de doença ou quando encaram a doença e a 

quer de saúde, quer de doença, considerando fatores psicológicos, sociais e 

biológicos, afirmando que não há definições universais. 180 

                                            
178 GUIMARÃES, Liana Adolpho M., Saúde mental e trabalho em segmento do operariado da 
indústria extrativa de mineração de ferro. Tese de Doutorado defendida na Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 1992. 
179 .405-415.  
WINGATE, Peter, Dicionário de medicina, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1978. 
180 BOLANDER, Verolyn Barnes, Enfermagem fundamental, abordagem psicofisiológica, Lisboa: Ed. 
Luso Didacta, 1998. 
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Andrade considera distintos conceitos de Saúde e Saúde Mental. E expressa 

que, embora os conceitos possuam um referencial comum, as interpretações são 

diferentes quanto ao número, tipo e abrangência de seus atributos, diferentes 

situações, diferentes momentos. O autor classifica os conceitos em: (a) 

reducionistas, nos quais a saúde é considerada apenas um estado, em uma análise 

que dissocia o indivíduo da estrutura social, ou seja, o indivíduo é ou não é doente, 

não se levando em conta a multiplicidade de fatores e as variáveis que determinam a 

saúde e (b) holísticos, onde a saúde é um processo no qual os atributos do indivíduo 

estão relacionados com a estrutura social. 181 

Capra considera que a saúde implica em condições de vida das pessoas, 

tanto genéticas, como ambientais, sociais, incluindo fatores econômicos e 

psicológicos. Os processos saúde-doença devem ser analisados, percebidos de 

forma sistêmica, integrada e holística. Nesta visão, o organismo do Ser Humano é 

um sistema vivo e seus componentes estão ligados, são interdependentes e fazem 

parte dos sistemas maiores, ou seja, estão em constante interação com o meio físico 

e social, afetam e são afetados por eles. 182 

Knobel também tem uma visão totalizante sobre a questão da Saúde e da 

Saúde Mental. Afirma que a questão da Saúde está relacionada com o potencial da 

pessoa em lidar consigo mesmo sem desenvolver processos de destruição frente a 

situações, internas ou externas, prejudiciais e danosas. Para o autor, tolerância e 

vitalidade são componentes utilizados para resistir a um ataque ao seu equilíbrio. 

                                            
181 ANDRADE, Cláudia Regina Furquim, Conceito de saúde e saúde fonológica: uma análise dos 
discursos dos profissionais de saúde e dos usuários dos serviços de fonoaudiologia. Dissertação de 
Mestrado defendida na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 
1991. Mimeo. 
182 CAPRA, Fritjof, op. cit. 
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Considera importante quatro fatores, a saber: a objetividade, a capacidade de 

separação, a confiança em si mesmo e o humor. 183 

Seligmann Silva apresenta, como noção de Saúde Mental e Trabalho,  

[...] a interação entre o trabalho e os processos saúde-doença cuja 
dinâmica se inscreve mais marcadamente nos fenômenos mentais, 
mesmo quando sua natureza seja eminentemente social. 184 

 

A saúde mental, para esta autora, deve ser analisada sob duas perspectivas: (a) 

aquelas que se vinculam às políticas de gestão e (b) as que se inscrevem na discussão 

sobre saúde do trabalhador. A primeira desenvolve a compreensão dos processos psíquicos 

implicados no desenvolvimento das tarefas, tendo o seu vínculo com os estudos da 

motivação e satisfação no trabalho. A segunda, aquelas que se inscrevem na discussão 

sobre saúde do trabalhador, implicam na promoção de saúde mental, que poderia ser 

reconhecida como parte dos insumos necessários ao sucesso da produção e 

lucratividade.185 

Laurell e Noriega consideram o trabalho como uma categoria fundamental no 

processo saúde-doença e afirmam que esse processo se encontra imerso num 

contexto social. Para os autores, no que tange à preservação da saúde, a principal 

questão é a busca da re-apropriação do papel de sujeito de sua própria história. Ao 

considerar o processo e contexto social afirmam que: esse processo permite dar 

conta das formas sociais específicas sob as quais se dá a relação entre homem e a 

natureza. 186  

Berlinguer acredita num ciclo contínuo, dando maior ênfase ao ambiente onde 

as pessoas se inserem. Considera a saúde um processo quando afirma: há um ciclo 

                                            
183 KNOBEL, Marcelo, Psicoterapia breve, In: RAPPAPORT, Clara Regina (coord.), Temas básicos de 
psicologia, São Paulo: Ed. EPU, 1986. 
184 SELLIGMAN, Edith Silva, op. cit. 
185 SELLIGMAN, Edith Silva, op. cit. 
186 LAURELL, Asa Cristina & NORIEGA, Mariano, Processo de produção e saúde: trabalho e 
desgaste operário, São Paulo: Ed. HUCITEC, 1989. 
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contínuo saúde e doença, que se desenvolve não somente no interior do organismo, 

mas entre o organismo e o ambiente. 187 

Dejours, um dos autores críticos da concepção de saúde como estado, 

entende que o próprio organismo está sempre vivenciando constantes modificações. 

Interpreta a saúde como liberdade, autonomia, conservação da vida e apropriação 

de meios para alcançar o estado de bem-estar. 188 

Cangüilhem caracteriza a saúde contemplando a possibilidade de ultrapassar 

a norma que define o normal como momentâneo; a possibilidade de tolerar infrações 

à norma habitual; instituir normas novas em situações novas. Completa afirmando 

que a saúde é uma margem de tolerância às infidelidades do meio.   

Cangüilhem considera a dinamicidade da vida cotidiana, a historia individual, 

e mostra que a doença não deve ser vista como contrária à saúde, ela deve ser vista 

como um novo momento da vida. Assim,  

... A doença é ainda uma norma de vida, mas é uma norma inferior, 
no sentido que não tolera nenhum desvio das condições em que é 
válida, por ser incapaz de se transformar em outra norma. O ser vivo 
doente está normalizado em condições bem definidas e perdeu a 
capacidade normativa, a capacidade de instituir normas diferentes 
em condições diferentes. 189 
 

Sawaia acredita que o processo adoecer é a diminuição da potência de agir’, 

e esse adoecimento só pode ser recuperado através da condição de sujeitos com 

desejos, com pensamentos, sonhos e ações. 190 A autora vincula a promoção da 

saúde como uma questão de cidadania.  

                                            
187 BERLINGUER, Giovanni, A doença, São Paulo: CEBES – HUCITEC, 1988, p. 34. 
188 DEJOURS, Cristophe, Por um novo conceito de saúde, Revista Brasiléia de Saúde Ocupacional, 
n°54, São Paulo, FUNDACENTRO, 1986. 
189 CANGÜILHEM, George,op.cit p. 146 a 159. 
190 SAWAIA, Bader, Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexão, São Paulo: PUCSP, 1994. 
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Pichon-Rivière registra que uma pessoa com Saúde Mental é aquela que 

domina o equilíbrio dinâmico de sua personalidade, que enfrenta a realidade de 

maneira construtiva, que converte em experiência a sua luta cotidiana, busca 

satisfação e ajuda, desenvolve a capacidade de amar e vê que um dos maiores 

problemas da vida moderna é o que se reflete em problemas de Saúde Mental, 

como medo, insegurança, nervosismo, preconceitos, intolerância, entre outros. 191 

As agências multilaterais recebem a influência e o impacto da produção dos 

pesquisadores, sendo levadas a repensar seus rumos e conceitos, posto se 

constituir em instituições sociais técnico-científicas. Assim, ao definir o novo conceito 

de Segurança e Saúde, também adotado pela OIT – Organização Internacional do 

Trabalho, a OMS – Organização Mundial da Saúde inclui o conceito de promoção da 

saúde: promover e manter um elevado grau de bem-estar físico, mental e social dos 

trabalhadores em todas as suas atividades, impedir qualquer dano causado pelas 

condições de trabalho e proteger contra riscos. 192 

Por outro lado, ao divulgar, em 2002, o relatório denominado Saúde mental 

nova concepção e nova esperança, a OMS apresenta informações que remetem à 

reflexão sobre a Saúde Mental pelo prisma da saúde pública. Em sua introdução, o 

relatório afirma que: 

 [...] para todas as pessoas, a saúde mental, a saúde física e social 
são fios de vida estreitamente entrelaçados e profundamente 
interdependentes. À medida que cresce a compreensão desse 
relacionamento, torna-se cada vez mais evidente que a saúde mental 
é indispensável para o bem-estar geral dos indivíduos, das 
sociedades e dos países. 193 
 

                                            
191 PICHON-RIVIÈRE, Enrique, O processo grupal, São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1986; e Teoria do 
vínculo, 4a ed. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1997. 
192 Conforme Ministério do Trabalho e Emprego.  APUD MIRANDA, Carlos Roberto, Medicina do 
trabalho, São Paulo: Atheneu, 1998. 
193 WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002, op. cit., p.29. 
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Percebe-se, através de estudos desenvolvidos pelos países participantes da 

OMS, que a maior parte do mundo ainda não atribui à saúde mental e às 

perturbações mentais a mesma importância dada à saúde física. 194 Contudo, a 

OMS – Organização Mundial de Saúde, no relatório mencionado, aponta que as 

perturbações mentais representam quatro das dez principais causas de 

incapacidade em todo o mundo, ratificando que: 

[...] a importância da saúde mental é reconhecida pela OMS, desde 
sua origem, o que reflete na sua própria definição de saúde, como 
‘não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade’, mas 
como ‘um estado de bem-estar físico, mental e social. 195 

 

No Brasil, a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, adota 

um conceito no qual privilegia as diferentes dimensões da saúde no contexto social: 

[...] Saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e acessos aos serviços de saúde, é assim 
antes de tudo o resultado das formas de organização social. 196 
 

Observe-se, agora, o conceito de saúde emitido pela OMS, em sua carta 

magna de 1948: “é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de afecção ou doença”. 197  

Registra-se que, nos últimos anos, esta definição foi ampliada por essa 

Organização, considerando-se os progressos nas ciências biológicas, 

comportamentais e sociais, enfatizando a profunda relação existente entre saúde 

mental, física e social, acredita-se que desta nova concepção emerge uma nova 

                                            
194 WORLD HEALTH ORGANIZATION, op. cit. 
195 WORLD HEALTH ORGANIZATION, op. cit. 
196 CENTRO DE INFORMAÇÕES e REFERÊNCIA, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo, http://www.bibcir.fsp.usp.br. 
197 OMS – Carta Magna de 07 de abril de 1948. 
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esperança. Assim, sabe-se que a maioria das doenças mentais e físicas é 

influenciada por uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. 198 

O relatório divulgado pela OMS, em 2002, a que fizemos referência acima, 

apresenta-nos informações referentes ao estado da arte sobre as perturbações 

mentais e comportamentais, mostra a sua magnitude e custos, delineia estratégias 

de tratamentos eficazes e para reforçar o estudo da saúde mental por meio de 

posturas políticas governamentais e de desenvolvimento de serviços. O documento 

destaca, claramente, a responsabilidade que deverá ser assumida pelos dirigentes 

governamentais no que tange às ações pela saúde mental e física de seus cidadãos. 

Sobre a política e prestação de serviços de Saúde Mental, o relatório diz: 

[...] Os governos, como gestores finais da saúde mental, precisam 
estabelecer políticas – no contexto dos sistemas gerais de saúde e 
dos esquemas financeiros – que irão proteger e melhorar a saúde 
mental da população. Em termos de financiamento, as pessoas 
devem ser protegidas contra riscos financeiros catastróficos; os 
saudáveis devem subsidiar os doentes, e os ricos, os pobres. A 
política de saúde mental deve ser fortalecida por medidas coerentes 
de combate ao álcool e às drogas, bem como por serviços de bem-
estar social como, por exemplo, a habitação. As políticas devem ser 
formuladas com a participação dos interessados e baseadas em 
informações confiáveis. Devem assegurar o respeito pelos direitos 
humanos e ter em conta as necessidades dos grupos vulneráveis. Os 
cuidados devem ser transferidos dos grandes hospitais psiquiátricos 
para os serviços comunitários que sejam integrados nos serviços 
gerais de saúde. É preciso disponibilizar medicamentos psicotrópicos 
e dar formação aos profissionais de saúde. Os veículos de 
divulgação de massas e as campanhas de sensibilização do público 
podem ser eficazes na redução do estigma e da discriminação. As 
organizações não-governamentais e as associações beneficentes 
devem também receber apoio, uma vez que podem ter um papel 
decisivo na melhoria da qualidade e dos serviços e das atitudes 
públicas. Há necessidade de mais pesquisas para o aperfeiçoamento 
das políticas e dos serviços, especialmente para ter em conta 
diferenças culturais. 199 
 

Quanto ao trabalho e emprego, que é o cerne do nosso trabalho, a OMS 

propõe as seguintes ações no que diz respeito à melhoria da Saúde Mental: 

                                            
198 Idem Ibid. 
199 WHO, 2002, op. cit. p.136. 
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SETOR GOVERNAMENTAL CRIAR OPORTUNIDADES E AÇÕES 
PARA MELHORAR A SAÚDE MENTAL. 

TRABALHO E EMPREGO  Criar um ambiente de trabalho 
positivo, livre de discriminação com 
condições de trabalho aceitáveis e 
programa de assistência aos 
empregados. 

 Integrar pessoas com doenças 
mentais graves na força trabalhadora. 

 Adotar políticas que incentivem 
altos níveis de emprego, manter as 
pessoas na força de trabalho e assistir os 
desempregados. 

 

Como se pode constatar acima, no início do século XXI, a OMS busca 

contemplar, pelo menos parcialmente, os resultados das pesquisas acadêmicas e 

suas recomendações no que concerne às relações entre saúde física e mental, 

saúde-doença e ambiente social, medidas e ações de prevenção e promoção da 

saúde. 

Mediante tantas informações e conceitos, vamos selecionar um conjunto que 

objetiva alcançar a defesa da Promoção da Saúde. Lalonde, em 1974; 

posteriormente Richmond, em 1978; em seguida, neste mesmo ano, a Organização 

Mundial de Saúde – OMS, na declaração de Alma-Ata, defendem a ampliação dos 

conceitos de saúde, que passam a abarcar as definições de Promoção da Saúde e 

estilo de vida, projetando um novo olhar político para as ações de saúde. 200, 

O conceito Promoção da Saúde vem sendo elaborado sob uma ótica 

multidisciplinar, tendo sido definido na carta de Otawa, em 1986; ratificado e 

reforçado em Adelaide, em 1988; Sundsval, em 1992; e Jakarta, em 1997. Na 

América Latina, na Conferência Internacional da Promoção da Saúde da OPAS de 

1996, em Bogotá – Colômbia, estabelece-se o termo para o contexto sub-regional 

                                            
200 LALONDE, Marc, A new perspective on the health of Canadians, Ottawa: Minister of National 
Health and Welfare, 1974. 
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como um processo que capacita as pessoas no controle e na melhoria dos cuidados 

com a sua saúde. O termo “capacitar” (to enable), neste caso, deve ser entendido 

como a disponibilidade de meios e oportunidades que outorguem poder legal e 

autoridade às comunidades.  

O conceito estilo de vida, segundo Lalonde, é o agregado de decisões 

individuais que afetam a vida do indivíduo, e sobre as quais detém controle. 201 A 

OMS – Organização Mundial de Saúde, por outro lado, em 1985, define estilo de 

vida como o conjunto de estruturas mediadoras que refletem uma totalidade de 

atividades, atitudes e valores sociais. 202 Em 1988, essa organização amplia esse 

conceito, afirmando que consiste em um aglomerado de padrões comportamentais 

intimamente relacionados, que dependem das condições econômicas e sociais, da 

educação, idade e de muitos outros fatores. 203 

Posto isto, a promoção da saúde, segundo Czeresnia, é um processo que 

visa a saúde como fenômeno multidimensional, multideterminado, levando a um 

equilíbrio entre fatores internos e externos, que atingem o indivíduo e o contexto 

socioeconômico e político que está inserido. 204 Neste sentido, passamos do 

paradigma biomédico – voltado apenas para o processo saúde-doença –, para um 

paradigma que abarca a relação socioeconômica, política, médica, ecológica, 

cultural e psicológica, entre outras. 205 

Dessa maneira, promoção da saúde implica num conceito ampliado de saúde, 

orientado para a qualidade de vida, ao invés do conceito anterior, restrito à ausência 

de doença.  Este conceito requer a compreensão multidisciplinar e transdisciplinar 

                                            
201 LALONDE, Marc, op. cit. 
202 WHO, Relatório mundial da saúde, 1986, p.43. 
203 WHO, Relatório mundial da saúde 1988, p.114. 
204 CZERESNIA, Dina. Op.cit.  
205 IDEM. 
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do processo saúde-doença, em detrimento da compreensão unidisciplinar 

biomédica. Promover a saúde exige tanto a articulação dos setores técnicos e 

populares quanto a mobilização, coordenação e intervenção de órgãos institucionais, 

comunitários, públicos e privados de diferentes setores de atuação. A promoção da 

saúde e dos indivíduos requer ainda a provisão de informações para o exercício da 

cidadania, assim como iniciativas do poder público no que tange a comunicação 

interpessoal e comunicação de massa. 206. 

Com o objetivo de contemplar os conceitos Promoção da Saúde e Prevenção 

da Saúde, apresentamos o quadro elaborado por Luis Graça, que sintetiza as 

diferenças entre os dois conceitos. 207   

                                            
206  BUSS, Marchiori Paulo – Promoção e educação em saúde no âmbito da escola de governo e 
saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, Cadernos de Saúde Pública, vol.15 n.º 02, 1999. 
207 GRAÇA, Luís, Promoção da saúde no trabalho: a nova saúde ocupacional? Lisboa: Sociedade 
Portuguesa de Medicina do Trabalho (C/A – Cadernos Avulsos, 1), 1999. 
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Quadro 1 

 Diferenças conceptuais entre a prevenção da doença e a promoção da saúde 
no local de trabalho 

 Prevenir a Doença Promover a Saúde 

Paradigma Patogênese (a causa 
específica da doença ou
lesão) 
Aculturação médica  

Salutogénese (por ex., a 
rede de fatores que 
determinam positivamente a 
saúde) 
Cultura do desenvolvimento 
individual e organizacional  

Questão 
Principal 

Como evitar os riscos
profissionais (a doença e o 
acidente, ou seja, a
incapacidade) (prevenção
primária ou controlo da 
incidência) 
Como tratar a doença ou
reparar a incapacidade
(prevenção secundária ou 
controlo da duração da
doença ou da gravidade
do acidente, ou seja,
controle da prevalência) 
Como atenuar os seus
efeitos (prevenção
terciária ou controlo de 
futuras seqüelas ou
implicações da
incapacidade para o
trabalho)  

Como é que o indivíduo 
realiza as suas 
potencialidades de saúde e 
responde positivamente às 
exigências (físicas, 
biológicas, psicológicas e 
sociais) dum ambiente 
(laboral e extra-laboral) em 
constante mutação  
Como criar um supportive 
environment (nomeadamente 
no local de trabalho)   
  

Tipo de 
Informação 
Predominante 

Quantitativa (hard) (por 
ex., dados clínicos e
epidemiológicos)  

Qualitativa (soft) (por ex., 
conhecimentos, valores, 
atitudes, preferências, 
necessidades, 
comportamentos, políticas)  

Tipo de 
Avaliação 

Ênfase nos resultados
(imediatos)  

Ênfase no processo e nas 
"boas práticas"  

 

Continua... 
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Continuação... 

 Prevenir a Doença Promover a Saúde 

Estratégia de 
Ação 

Unidirecional, de tipo
topdown, baseada numa 
disciplina dominante (por
ex., medicina do trabalho) 

Multi-direcional e 
multissetorial, fazendo apelo 
ao contributo de diferentes 
disciplinas e sectores  

Atores / 
Protagonismo 

Profissionais de SH&ST e
em particular o médico do
trabalho  

Administração/Direção  
Trabalhadores e seus 
representantes 
Profissionais de SH&ST  
Outros (por ex., agências 
públicas, consultores 
externos)  

Papel Funcional 
Predominante 

Especialista  Todos: Promotor, prestador, 
especialista, decisor, agente 
de mudança, participante  

Conceito de 
Saúde 

Negativo  
Redutor   

Positivo  
Multidimensional  

Modelo de 
Intervenção 

Primordialmente médico
ou clínico 
Mais orientado para o
indivíduo do que para a
organização  

Participativo 
Orientado para o indivíduo e 
a organização  

Origem 
Etimológica 

Prevenir: do latim, prae-
venire, ir à frente de, 
chegar antes, antecipar-se 
a, preceder, evitar  

Promover: do latim, pro-
movere, ir mais além, ir para 
frente, avançar, dar impulso, 
apoiar, propor, fazer-por
(alguma coisa) mas também 
fazer-com (alguém) e 
através-de (o grupo, a 
organização)  

Metáfora 
(Ingrosso, 1993) 

"Viajar em auto-estrada"  "Escalar o cume de uma 
montanha"  

 

Continua.... 
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Conclusão. 

 Prevenir a Doença Promover a Saúde 

População Grupos de risco (por ex.,
trabalhadores expostos ao 
amianto, grávidas,
menores)  

Todos os trabalhadores no 
contexto do seu dia-a-dia 
profissional e extra-
profissional  

Modelo de 
Decisão 

Racionalista, sinóptico,
centrado mais na(s)
solução(ões) do que no(s)
problema(s) 
Ênfase na informação  

Estratégico, seqüencial, 
"passo a passo", centrado 
mais no(s) problema(s) do 
que na(s) solução(ões) 
Ênfase na negociação e 
obtenção de consensos  

Resultados 
Esperados 

Eliminação ou redução do
risco e/ou dos fatores de
risco específicos 
Imediata ou em curto
prazo 
Cumprimento da
legislação  

Mudanças operadas em nível 
do indivíduo (saúde, bem-
estar, satisfação, 
conhecimentos, 
competências) e do seu 
ambiente físico e 
psicossocial de trabalho. 
Longo prazo  
Análise de custo/benefício e 
custo/efetividade  

 

A tipologia apresentada, no quadro acima, torna claro que os conceitos e 

ações de prevenção não podem ser confundidos com conceitos e intervenções para 

a promoção da saúde.  

Afirmamos que a saúde de uma população está intimamente relacionada ao 

modo de produção da sociedade. Ao vivermos em uma sociedade capitalista, com 

profundas desigualdades sociais, observamos que a saúde física e mental das 

pessoas é diretamente afetada por essas características. Nesse ambiente, 

produzem-se e se reproduzem as relações sociais e interpessoais constituídas 

através das histórias de vida e dos desenhos sociais nas diferentes formas como: 

condições de trabalho, emprego, desemprego, saúde, habitação, vida, processos de 

doenças, culminando, por vezes, com o ato da morte. Consideramos o contexto 
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social do indivíduo, a disposição pessoal para o enfrentamento do mercado de 

trabalho contemporâneo, o papel do trabalho e suas condições psicofisiológicas 

como fundamentais para a qualidade e o desenvolvimento de sua saúde física e 

mental.  

Para finalizar, registramos as proposições do I Fórum Social Mundial da 

Saúde, realizado em janeiro de 2005, que reforçam nossas colocações, tecidas ao 

longo deste capítulo. Assim,  

[...] As reformas neoliberais dos estados têm destruído os sistemas 
de seguridade social e deixado sem proteção populações 
socialmente frágeis tais como as populações rurais, os trabalhadores 
informais, as crianças, as mulheres e os idosos, ao negarem ou 
violarem os direitos relativos à habitação, saúde, previdência, 
assistência social, educação e trabalho. Alertamos que a inexistência 
de um sistema de seguridade social voltado para a qualidade de vida 
significa a impossibilidade de afetar positivamente os determinantes 
da saúde e, portanto, se perpetuam as condições geradoras da 
pobreza e da doença. 
 

A excessiva mercantilização da saúde restringe o direito à saúde das 

populações: 

[...] A mercantilização da saúde e sua submissão aos interesses 
comerciais e financeiros mundiais e nacionais violam, sistemática e 
massivamente, o direito à saúde, no momento em que exclui a 
maioria da população mundial das condições geradoras de saúde e 
do acesso aos serviços públicos fundamentais. 
 

O modelo neoliberal, privilegiando a privatização e o Estado-mínimo, deteriora 

as condições de trabalho, de saúde e de vida dos trabalhadores: 

[...] O ataque privatizante e desfinanciador aos sistemas sanitários 
públicos atinge e precariza diretamente as condições de vida e as 
relações de trabalho, aumentando as jornadas de trabalho, 
terceirizando os serviços, desconhecendo os direitos sindicais e 
afetando a saúde dos trabalhadores da saúde.  
 

A universalização do Direito Humano á Saúde requer mudanças estruturais 

profundas: 
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[...] Reafirmamos que a efetivação do Direito Humano à Saúde está 
fortemente vinculada com o modelo econômico e social vigente e 
com a construção de sistemas e políticas públicas nacionais e 
globais que garantam os princípios de universalidade, integralidade e 
equidade, com participação social protagônica, para tanto temos que 
romper a dependência das políticas de saúde das orientações 
hegemônicas derivadas dos princípios de mercado. 

 

Reafirma-se que a promoção da saúde pode ser atingida na medida em que 

se contemplem as dimensões humanas e sociais: 

[...] Entendemos a Saúde como o resultado das condições dos 
determinantes sociais, que se traduzem no acesso à terra, à água, 
aos alimentos, à habitação, ao transporte público de qualidade, à 
energia... Afirmamos, assim, a necessidade de compreendermos a 
saúde na sua integralidade, para além da ausência das doenças, 
abrangendo as diversas dimensões humanas e sociais vinculadas à 
qualidade de vida, entendendo e intervindo sobre os seus 
determinantes. 
 

Ainda: 

[...] A tríade da universalidade - integralidade - eqüidade, combinado 
com o princípio fundamental da participação social e o controle da 
sociedade sobre o estado, constitui um todo interdependente e não 
pode ser tratado de forma fragmentada, pois se um desses aspectos 
não for contemplado, a efetivação do Direito Humano à Saúde não 
se concretiza.  
 

Propõem-se políticas públicas que favoreçam a integralidade do modo de 

atenção aos agravos da saúde: 

[...] A luta pela conquista da integralidade enquanto princípio 
constitutivo de um novo modo de atenção à saúde deve atentar para 
a incorporação dos cuidados integrais em áreas que têm sido 
desconsideradas, apesar dos indicadores epidemiológicos 
apontarem sua relevância social, tais como a atenção à saúde bucal 
integral, a atenção qualificada e não institucionalizante da saúde 
mental, os cuidados intensivos e o acesso aos medicamentos 
essenciais e também aos de alto custo. Trata-se de eliminar a idéia 
de integralidade apenas em um nível de menor complexidade e 
garantir a resposta integral às necessidades das populações – desde 
a seguridade alimentar até os transplantes, porém enfatizando a 
qualidade de vida das pessoas. A integralidade também inclui o 
acesso, através dos sistemas públicos, às práticas tradicionais dos 
povos de cada país, respeitando sua etnicidade dentro de um marco 
de interculturalidade e diversidade cultural. 
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O direito à saúde deve ser garantido de forma progressiva em todas as 

esferas de governo: 

[...] Entendemos a saúde como um direito humano, econômico, social 
e cultural diretamente vinculado ao direito fundamental à vida e, 
portanto, passível de ser exigido de forma imediata, questionando o 
caráter de progressividade na efetivação do direito à saúde.  Esta 
orientação pelo respeito imediato deve ser garantida frente aos 
governos nacionais, estaduais e locais, assim como frente aos 
organismos internacionais e intergovernamentais, e particularmente 
às instituições de crédito internacional. 
 

O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado, não excluindo a 

responsabilidade do conjunto da sociedade no que concerne à promoção e proteção 

da qualidade de vida de toda a população: 

[...] Entendemos que ao Direito à Saúde corresponde o Dever do 
Estado como responsável pela garantia dos direitos da cidadania e, 
portanto, o Estado deve ser responsabilizado pela não-garantia ou 
violação dos direitos que deveria preservar. O Dever do Estado não 
exclui a responsabilidade do conjunto da sociedade pela promoção e 
proteção da qualidade de vida e saúde da população. 
 

A reivindicação exige a participação cidadã: 

[...] Reivindicar o Direito Humano à Saúde implica em uma mudança 
social, cultural e política de todas as pessoas para que se constituam 
como cidadãos e possam exigir a efetivação deste direito, exigindo 
um esforço social sustentado de educação popular onde se 
empoderem os atores sociais capazes de gerar mudanças em suas 
realidades sociais. 
 

As convenções internacionais são fortalecidas como instrumento de promover 

a saúde do trabalhador: 

[...] Apoiamos a aliança de todos os trabalhadores em torno da 
aplicação das convenções da OIT de número 155 e 161, que 
disciplinam as questões de saúde, segurança e meio ambiente e que 
asseguram os direitos de saúde ao trabalhador. Queremos alcançar 
uma política de saúde do trabalhador ampla, que elimine toda forma 
de violência nas relações de trabalho – assédio moral e sexual, 
trabalho infantil, trabalho escravo – adequando as jornadas de 
trabalho conforme a exigência do tipo de atividade – como no caso 
dos trabalhadores da saúde. 208 
 

                                            
208I Fórum Social Mundial da Saúde, Declaração de princípios do fórum mundial da saúde, In:Fórum 
Social Mundial,  Porto Alegre -  Brasil,  23 a 25 de janeiro de 2005. http://www.fsms.org.br/. 
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 Este documento referenda a evolução dos conceitos de saúde/doença, as 

relações entre saúde física e saúde mental, prevenção e promoção da saúde.  
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CAPÍTULO IV 

SAÚDE, TRABALHO, DESEMPREGO E INFORMALIDADE NA ARGENTINA  

“En los velorios, el progreso de la corrupción  
hace que el muerto recupere sus caras anteriores” 

Jorge Luiz Borges 
El Aleph (1949) 

 

Ao pensarmos a saúde na Argentina, devemos nos reportar aos diferentes 

indicadores globais citados por estudiosos que registram as suas expectativas na 

melhora do sistema, em anos vindouros. 209 

Este capítulo se apóia inicialmente no relatório do Ministério de la Salud – 

2000/2002 em sua análise das diferentes regiões do país. 210 O documento conclui 

que a homogeneidade de serviços está distante, constatando diferenças injustas, 

que podem ser evitadas, expressando a falta de eqüidade no sistema de saúde, bem 

como em outras áreas sociais e econômicas que diretamente afetam a população.  

A população do país supera pouco mais de 38 milhões de habitantes, de 

acordo com os Indicadores Básicos da Argentina retirados de relatórios do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e do Banco Mundial/2002. Do 

total da população, 89% residem em áreas urbanas, os menores de 15 anos 

representam 29,4% da população e os maiores de 65 anos 0,8%. A taxa bruta de 

                                            
209 CETRÁNGULO Oscar, & DEVOTO Florencia, Organización de  la salud en Argentina y equidad. 
Una reflexión sobre las reformas dos años noventa e impacto de las crisis actuales. In: Taller 
Regional Consultation on Policy Tools: Equity population Health, Toronto, 2002. 
DANANI, Claudia C. & LINDEBOIN Javier, Entre el trabajo y la política – las reformas de las políticas 
sociales argentinas en perspectiva comparada, Buenos Aires: Ed.  Biblos, 2003. 
RONCONI, Luca, La Seguridad Social en Argentina, Buenos Aires: Fundación Gobierno y Sociedad,  
2002. 
VALENTE, Raúl Americo, Políticas de salud. Una verdadera deuda social,  La Plata: Ed. SRL,  1999. 
VALENTE, Raúl Americo, op.cit, cap.1, Situación de la salud en la Provincia de Buenos Aires, p 27 a 
34.  
VALENTE, Raúl Americo, op.cit, cap.3, Marco jurídico, p.49-54.; 
VALENTE, Raúl Americo, op.cit, cap. 4, La salud como sistema, p.55 a 60. 
MINISTERIO DE LA SALUD & ACCIÓN SOCIAL DE LA NACIÓN, Relatorio n° 16, Janeiro 1999/2000, 
p. 209-217. 
210 MINISTERIO DE LA SALUD & ACCIÓN SOCIAL DE LA NACIÓN, op.cit. 
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natalidade é de 19,1 por mil habitantes e a esperança de vida ao nascer é estimada 

em 73, 4 anos. 211 

Ampliando esse desenho, podemos afirmar que as principais mudanças 

ocorridas no país, nos últimos 15 anos, têm sido voltadas para o registro da 

desigualdade e o crescimento da pobreza, do desemprego e do aumento da 

exclusão social, que, por sua vez, afetam a qualidade de vida de toda a sociedade, 

comprometendo tanto a saúde física como a mental dos cidadãos argentinos. 

Estima-se que a prevalência da pobreza, segundo o relatório da Comissión 

Económica para América Latina y el Caribe de 2002, é de 45,4% na área 

metropolitana e nas demais zonas urbanas. 212 Assim sendo, em 2002, quase 

metade da população foi afetada pela pobreza e pelo fenômeno do desemprego, do 

emprego informal e da informalidade. 213 Em maio do ano de 2004, ano denominado 

como ano da consolidação, a nação, todas as províncias e a cidade autônoma de 

Buenos Aires acordam o Plan Federal de Salud que orienta a reforma, privilegiando 

uma maior eqüidade, acesso a financiamentos e reforça o fortalecimento quanto à 

atenção primária. No decorrer do capítulo, essas evidências serão contempladas.214 

Registramos que a República Argentina é um Estado democrático que adota, para o 

seu governo, a forma federal de governar, e é dividida em 23 províncias e um distrito 

federal. 215  

                                            
211 As informações se originam dos relatórios de 2005 do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e do Banco Mundial. 
212 Essas conclusões foram retiradas dos relatórios da COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA Y CARIBE, Panorama de América Latina, Santiago: CEPAL, 2002. 
213 Os dados mais recentes sobre o tema referem-se a 2002, a CEPAL, até o segundo semestre de 
2005, não havia disponibilizado informações sobre os índices de pobreza de 2003 a 2005. Conforme 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Estadísticas, Santiago: CEPAL, 
2002, p. 282. 
214 Bases del Plan Federal de Salud – 2004 – 2007. Presidencia de la Nación. Ministerio de Salud de 
La Nación. Consejo Federal de Salud. Mayo 2004. 
215 Buenos Aires (capital - La Plata); Catamarca (capital San Fernando del Valle de Catamarca); 
Córdoba (capital. hom.); Corrientes (cap. hom.); Chaco (cap. Resistencia); Chubut (cap. Rawson); 
Entre Ríos (cap.  Paraná); Formosa (cap. hom.); Jujuy (cap. San Salvador de Jujuy); La Pampa (cap.  
Santa Rosa); La Rioja (cap. hom.); Mendoza (cap. hom.); Misiones (cap. Posadas); Neuquén (cap. 
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Segundo Maria Seoane, a crise da Argentina assombrou o mundo.216 A 

Argentina sempre foi considerada um dos países mais harmônicos da América 

Latina. O índice de analfabetismo era o mais baixo, a classe média era a mais densa 

da região. A sua população sempre teve orgulho da excelência do seu sistema 

educacional, os trabalhadores participavam ativamente da economia do país e a 

Argentina era conhecida, internacionalmente, como um país de extenso território, 

rico de recursos naturais e humanos. Sendo assim, pressupunha-se um país 

inteligente, que se privilegiou de talentos como Jorge Luis Borges, Astor Piazzolla, 

Eva Perón, Che Guevara, entre outros grandes mitos políticos que trabalharam com 

idéias contributivas de desenvolvimento e progresso social, considerando a lisura 

nas políticas públicas, inteligência e eficácia para o comando do país.  

De forma perplexa, a autora mostra quão profundas são as raízes dessa 

crise. No entanto, afirma que as origens remontam ao período da formação da 

Argentina moderna do século XX, onde a elite dominante se baseava no poder pelo 

poder, organizando um sistema político oligárquico e conservador.  Ao constatarmos 

esse fato, evidencia-se que essa evolução histórica, econômica, política e social não 

perseguiu o estado de bem estar social da sua população, nem os seus 

componentes, como trabalho, educação, saúde e lazer. Esse período exerceu forte 

influência na saúde física e mental de todos os trabalhadores. 217  

Portanto, este capítulo se compõe de dois momentos:  

5. Contexto histórico; e 

                                                                                                                                        
hom.); Río Negro (cap.  Viedma); Salta (cap. hom.); San Juan (cap. hom.); San Luis (cap. hom.); 
Santa Cruz (cap.  Río Gallegos); Santa Fe (cap. hom.); Santiago del Estero (cap. hom.); Tucumán 
(cap. San Miguel de Tucumán); Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (cap. Ushuaia).  
El distrito federal es la ciudad de Buenos Aires, capital del país. Otras ciudades importantes son 
Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca. 
216 SEOANE, Maria, Argentina. El siglo del progreso y la oscuridad (1900 -2003), 1ª edição, Buenos 
Aires: Crítica, 2004.  
217 SEOANE, Maria, op.cit. 
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6. Estudos e evidências empíricas sobre as relações entre desemprego, formas 

alternativas de emprego e impacto sobre a saúde; 

O intuito deste capítulo é apresentar um estudo sobre o Sistema de Saúde na 

Argentina, em termos de sua concepção, evolução e formas de intervenção. O 

conteúdo foi estruturado de forma a permitir a análise comparativa com o Brasil. Ou 

seja, considerando os limites e as dificuldades de realizar um estudo comparativo, 

pautamos a construção deste capítulo em uma reflexão sobre os subsídios que 

contribuem para a construção do pensamento na Argentina, e os caminhos que 

levam aos processos de prevenção, intervenção, promoção humana, e promoção da 

saúde naquele país. Levou-se em conta, também, o mercado de trabalho, a forma 

de inserção do trabalhador neste mercado, as condições de trabalho, políticas de 

saúde e a prática da atenção à saúde do trabalhador. 

 

2. Contexto Histórico 

Cetrángulo & Devoto, em reflexão feita e apresentada em Toronto, relatam as 

características gerais do sistema de saúde argentino que, historicamente, subdivide-

se em três setores, a saber: setor público, setor privado e as Obras Sociais 

(seguridade social). 218 Lo Vuolo, por sua vez, afirma que a política de saúde 

obedece a um esquema institucional dos serviços públicos, que se integram em dois 

subsistemas dependentes: das administrações públicas, em nível nacional, 

provincial e municipal; e das Obras Sociais. 219 O autor clarifica que as Obras 

                                            
218 Obras Sociais, formas de autarquia destinadas a prover ações de saúde e recreações dos 
empregados formais. As Obras Sociais são financiadas por contribuições na folha de pagamento de 
salários das empresas. CETRÁNGULO Oscar & DEVOTO, Florencia, op. cit. 
219Os serviços de saúde na Argentina, historicamente, são oferecidos pelas entidades sindicais – obra 
social. A partir de 1977, o Sistema das Obras Sociais se amplia e se fortalece institucionalmente. 
Todos os trabalhadores são obrigados a se afiliar e a contribuir, juntamente com o seu empregador, 
para uma Obra Social, de acordo com o ramo de atividade econômica que pertencem. 
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Sociais são instituições públicas que se vinculam ao setor privado por meio de uma 

complexa rede de diagnósticos, hospitais e clínicas. Afirma, ainda, que a rede 

privada se compõe por empresas de seguros-saúde e de sistemas pré-pagos, que 

contratam serviços médicos de associações profissionais ou de entidades sindicais 

médicas. 220  

André Médici relata que o sistema de saúde Argentino pode ser comparado a 

uma longa novela dividida em vários momentos, contemplando 05 episódios. 221 O 

primeiro é a larga marcha da construção e hegemonia do velho sistema, que ocorre 

nos finais dos anos de 1970; o segundo, denominado a crise do antigo sistema, 

ocorre entre o final de 1970 até o início dos anos de 1990; o terceiro, que pode ser 

denominado como os preparativos e primeiros passos da reforma, compreendendo 

os anos de 1991 a 1997; o quarto, que é o grande salto – marcha e contra marcha, 

perdurando no período de 1997-2000; e, como quinto episódio, o reinício do 

processo, que compreende os anos de 2001 até o presente. 

Médici assinala a particularidade do quão difícil é definir o quadro de 

personagens mediante os papéis dos interesses políticos e particulares, que por ora 

assumem diferentes posições e atitudes na medida em que avança a trama da 

novela. Ou seja, esse autor é um crítico do processo moroso das reformas do 

sistema de saúde Argentino e registra que, por um lado, há os que querem de fato 

melhorar o antigo sistema, mesmo considerando que, juridicamente, ele se encontra 

morto e que permaneceria com os mesmos problemas: cobertura insuficiente, grau 

de iniqüidade alto, custos elevados para o processamento dos ajustes e benefícios 

                                            
220 ISUANI, Ernesto & MERCER, Hugo,  La fragmentación institucional del Sistema de Salud. 
¿Pluralismo o irracionalidad? Buenos Aires. Mimeo 1985; ACUÑA, Carlos & CHUDNOWSKY, 
Mariana,  El Sistema de Salud en Argentina, Documento de Trabajo, n.60. Buenos Aires: Centro de 
Estudios para el Desarrollo Institucional, 2002. (Mimeo).  
221 MEDICI, André,  La desregulación de las Obras Sociales. Un episodio más de la reforma de Salud 
Argentina… ¿Que vendrá luego?, Informes Técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible 
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC: BID, 2002. 
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muito baixos considerados desproporcionais aos gastos. 222 O jogo de interesses em 

ressuscitar o morto implica em privilegiar grupos para que possam recuperar o 

espaço lucrativo perdido. 

Segundo Médici, no começo da década de 1970, o sistema das Obras Sociais 

se encontrava consolidado e cobria a população de forma homogênea. Ao mesmo 

tempo, tornam-se evidentes as limitações dos serviços aos agravos à saúde quando 

se defronta com a heterogeneidade da cobertura, a fragmentação do sistema em 

seu conjunto, a pouca eqüidade, entre outros. Esse sistema se institucionalizou 

contemplando a Lei 18 610, que generaliza a cobertura das obras sociais para toda 

a população, conformando um modelo de saúde baseado na solidariedade grupal. 

Assim sendo, o primeiro objetivo da reforma do sistema seria investir na integração e 

articulação dos subsetores da saúde, os serviços públicos e as obras sociais. 

 Portanto, inicia-se a reforma. Formula-se um projeto básico, no ano de 1974, 

cuja denominação é Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), com o objetivo de 

estabelecer a conexão entre o sistema público e as Obras Sociais, estimulando o 

intercâmbio da clientela e incentivando a operação financeira. Cabe registrar que, 

durante longos anos, o Sistema de Saúde funcionou sem obedecer a nenhuma 

regulamentação.  

Cria-se, então, o Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), com o objetivo 

de neutralizar as distorções do Sistema. A principal missão do Instituto é promulgar 

normas comuns a todas as Obras Sociais e administrar o Fondo Solidario de 

Redistribuición (FSR), destinado a atenuar as diferenças de recursos atribuídos 

entre as diferentes Obras Sociais, devido às especificidades econômicas das 

                                            
222 Segundo Médici: La corrupción es solamente una de las formas en que se manifiestan los altos 
costos de transacción en el sistema de salud, otras son los sucesivos y superpuestos contratos para 
la macro gestión del sistema y la existencia de diversos niveles intermedios de financiamiento y 
gestión. 
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diferentes categorias profissionais. Como os salários diferem muito entre as 

categorias profissionais, o mercado tende a aumentar a segmentação entre as 

Obras Sociais dos ricos e aquela dos pobres. Muitas instituições não conseguem 

alcançar os recursos necessários para garantir serviços adequados e de qualidade 

para seus afiliados, que acabavam sendo atendidos pelos hospitais públicos. O 

Fondo de Redistribuición era financiado por 10% do total das receitas das Obras 

Sociais, que eram redistribuídos entre as Obras Sociais mais pobres. Essa medida 

reguladora do Instituto Nacional de Obras Sociales - INOS mostrou-se insuficiente 

para atenuar essas distorções. Por um lado, não foi estabelecido um nível mínimo de 

contribuições para a cobertura dos afiliados, assim, os níveis de acesso eram muito 

diferenciados. Por outro lado, os mecanismos de distribuição estabelecidos ficavam 

a cargo das autoridades do INOS, sujeitos aos interesses políticos e particulares. 

Adicionalmente, outros fatores levaram o Sistema das Obras Sociais a 

colapsar, tais como número de beneficiários, duplicidade ou triplicidade no Sistema, 

recursos disponíveis por beneficiário, estrutura da oferta de serviços, condições de 

acessibilidade determinadas pelas diferentes incidências contributivas, estrutura dos 

custos, modelo de organização da atenção médica, heterogeneidade no âmbito 

regional e provincial, entre outros. 

Uma das características do Sistema é que o trabalhador não podia escolher o 

seu serviço de saúde, estando sujeito à Obra Social do ramo de atividade do seu 

posto de trabalho. O trabalhador poderia mudar de Obra Social apenas quando 

mudasse para um emprego de outro ramo de atividade. Por outro lado, para cada 

trabalhador afiliado a uma Obra Social, esta era estendida a toda sua família. Deste 

modo, todos os membros da família podem estar cobertos por duas ou mais Obras 

Sociais. Essa permissividade leva a um comportamento oportunista, tanto por parte 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

164

do afiliado e sua respectiva família quanto da administração das Obras Sociais. No 

primeiro caso, os membros da família utilizam, em cada momento, da Obra Social 

que lhe fornece maior cobertura para cada modalidade e, no caso da administração 

das Obras Sociais, maximizam suas receitas e, ao mesmo tempo, dividem os custos 

da atenção médica.  

Nos segmentos de alta renda, a opção da Obra Social consiste em terceirizar 

todos ou parte dos seus serviços médicos, delegando os serviços para as 

cooperativas médicas ou empresas privadas de saúde; essa atitude exacerba a 

fragmentação do Sistema. 

Em 1974, Perón vai a óbito, o poder da Argentina vai para as mãos da vice-

presidenta Maria Estela Martinez Perón, que é deposta pelo golpe militar de 1976. 

Esse episódio deve sempre ser lembrado, pois a Argentina, nesse momento, 

mergulha num dos mais sanguinários regimes ditatoriais do referido século, tendo na 

sua direção o general Videla. 223  

Barbeito & Lo Vuolo registram que, na década de 1970, o Sistema de Saúde 

atende a população através dos serviços do setor público e dos planos das Obras 

Sociais de extensa cobertura e assistência. Até os anos de 1980, a Argentina foi um 

dos países que mais se aproximou da universalização dos serviços de saúde, pela 

via bismarckiana, ou seja, por meio do mercado de trabalho, pelo emprego 

registrado, formal. Esse resultado se tornou possível por dois motivos. O primeiro, 

refere-se às origens do serviço público de saúde, sempre amplo, universal e gratuito. 

O segundo, diz respeito ao mercado de trabalho argentino, que se constituía em um 

                                            
223 FLORIA, Carlos A. &  BELSUNCE, César G., Historia de los argentinos, Buenos Aires: Larousse, 2 
vols., 1992. 
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dos elementos estruturais da sociedade pois, neste período, 85% dos ocupados 

eram assalariados registrados, formais, organizados em sindicatos.224 

Ao longo das duas décadas seguintes, entre os anos de 1980 e 1990, o 

Sistema de Saúde se fragmenta, culminando com a desintegração do setor público e 

do setor privado. Vale notar segundo Médici, Cetrángulo & Devoto, por exemplo, que 

essa fragmentação se acentua e se amplia, devido às práticas de corrupção 

provenientes da organização sindical, que se beneficiam com a afiliação 

compulsória, carreando os recursos para as Obras Sociais de maior poder devido a 

interesses políticos, aumentando o elevado grau de concentração do Sistema 

Saúde.  

Os impostos financiam o Sistema Público, incluindo os hospitais vinculados às 

universidades públicas, por incapacidade financeira de gerar recursos próprios 

alternativos. As unidades hospitalares públicas de maior porte, que têm em seu bojo 

o quesito da eficiência, localizam-se nos principais centros urbanos, e têm, sob sua 

responsabilidade, o tratamento de doentes crônicos e doentes mentais. Por outro 

lado, os estabelecimentos das províncias representam mais de 65% do total das 

instituições e mais de 60% dos leitos disponíveis do conjunto do setor saúde. Assim 

sendo, o setor público sempre teve a carga principal das internações crônicas, da 

formação técnica, qualificação profissional e treinamento do quadro de profissionais 

do setor. Ademais, atende aos grupos sociais desfavorecidos cobertos pelas Obras 

Sociais, porém, na medida em que os custos do atendimento – tratamento, 

medicamentos, exames – desse estrato superavam as receitas, a eficácia e a 

qualidade dos serviços públicos decaiam. O estrato social mais elevado, por sua 

vez, transfere-se para o sistema de saúde privado. Essa dinâmica implica na 
                                            
224 BARBEITO, Alberto & LO VUOLO, Rubens. La nueva oscuridad de la política social. Del estado 
populista al neoconservador. Buenos Aires: Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas, 1998, 
segunda edição revisada e ampliada. 
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configuração da fragmentação social e institucional e, de forma acentuada, mostra 

os níveis de qualidade locomovendo-se na direção de um atendimento mais preciso 

e mais sofisticado, pressupondo um maior gasto e melhores recursos disponíveis 

para os mais ricos. 225 

A falência do sistema público de saúde se acentua com as distorções das 

relações entre o governo federal e as províncias, tanto no âmbito financeiro quanto 

no processo de transferência de serviços de uma esfera de governo para outra. O 

Ministério da Saúde argentino, na condição de autoridade máxima do setor, atende 

aos programas de seguridade social e de saúde geral, por exemplo, patologias 

crônicas, epidemias, entre outras, enquanto os governos das províncias possuem 

autonomia para definir prioridades, programas e ações, imprimindo heterogeneidade 

ao sistema em virtude das necessidades e das diferenças regionais. Os governos 

provinciais, por outro lado, enfrentam restrições para executar o seu atendimento, 

tanto no campo financeiro quanto no quadro de profissionais, especializações, 

gestão de pessoas ou de equipamentos.  

Lo Vuolo enfatiza que, entre 1961 e 1991, 66% do crescimento do gasto 

público em saúde se explica através do Sistema das Obras Sociais, particularmente 

pela sua expansão posterior ao ano de 1977. Nesse período, o Sistema das Obras 

Sociais tem uma conformação superior a 300 instituições. Todo empregado com 

contrato registrado é obrigado a se afiliar e a contribuir, juntamente com o seu 

empregador, para uma Obra Social, estendendo a cobertura a todos os membros de 

suas famílias. Informações oficiais sobre as Obras Sociais de 1985 registram uma 

cobertura de 74% da população, contudo, deve-se considerar que há uma margem 

de sobrestimação, devido à ausência de procedimentos de encerramento de 

                                            
225 BARBEITO Alberto & LO VUOLO, Rubén, op.cit. 
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vínculos e de múltiplas afiliações. Observa-se uma elevada concentração de 

beneficiários em poucas Obras Sociais, pois, naquele ano, 12 Obras Sociais de 

administração mista concentram 40% do total dos afiliados e o Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – INSSJyP é a Obra Social de 

maior importância.226 Cabe salientar que os serviços das Obras Sociais operam 

contratando serviços do setor privado. Em 1984, 78% dos gastos das 12 Obras 

Sociais de administração mista correspondem aos serviços contratados de terceiros, 

algumas dessas Obras Sociais possuem prédios próprios. Segundo Perez lrigoyen, 

do total das Obras Sociais, 40 pertencem aos ferroviários e 10 aos metalúrgicos.227 

Especialistas indicam que a cobertura, embora ampla, conforme visto 

anteriormente, encontra-se segmentada de acordo com a condição socioeconômica 

da população. Na grande Buenos Aires, constata-se que, em 1987, mais da metade 

das famílias de baixa renda não estão afiliadas ao Sistema das Obras Sociais, 

proporção que se reduz a 25% para as famílias de rendas médias.228 Levantamento 

da UNICEF/INDEC estima que 45% das crianças menores de 14 anos vivem em 

domicílios pobres e 56% daqueles que compõem as famílias em situação de 

pobreza estrutural carecem de cobertura. Irigoyen Perez salienta que a renda média 

por beneficiário das Obras Sociais de maior arrecadação supera mais de seis vezes 

a renda média dos mais pobres. Frise-se que existe uma alta correlação positiva 

entre a capacidade de receita das Obras Sociais e os níveis de gasto por itens, por 

exemplo, custo médico assistencial, consultas ambulatoriais, custo/dia por paciente, 

                                            
226 INSSJyP, exclusivo para os aposentados e pensionistas. 
227 PEREZ IRIGOYEN, Claudio, apud BARBEITO, Alberto & LO VUOLO, Rubén, op.cit. 
228 PEREZ IRIGOYEN, Cláudio, apud BARBEITO, Alberto & LO VUOLO, Rubén, op.cit. 
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gastos com medicamentos, custos médico e pessoal técnico, caracterizando os 

mecanismos da concentração e segmentação. 229 

Outro aspecto deve ser evidenciado: o modelo de saúde prioriza as atividades 

hospitalares secundárias, enquanto os programas de atenção primária são 

relegados a um segundo plano. Posto isso, fica-nos claro que a concepção do 

Sistema de Saúde argentino não contempla fenômenos de subnutrição, drogradição, 

alcoolismo, nem determinantes das doenças mentais, ou seja, aqueles inerentes às 

práticas de promoção da saúde e prevenção de doenças. Esses fenômenos são 

focados nos planos secundários ou terciários, planos no âmbito de interesse dos 

empresários da saúde. 

A estrutura institucional do Sistema de Saúde apresentada acima se conjuga 

com a expansão anárquica dos profissionais vinculados ao setor da saúde. Em 

1985, existem na Argentina 65.000 (sessenta e cinco mil) médicos, 22.000 (vinte e 

dois mil) dentistas, 29.000 (vinte e nove mil) farmacêuticos, 9.500 (nove mil e 

quinhentos) bioquímicos que interagem com apenas 16.000 (dezesseis mil) 

enfermeiras e 25.000 (vinte e cinco mil) auxiliares de enfermagem. Os profissionais 

médicos do setor público, majoritariamente, trabalham em tempo parcial, e sua 

prática e carreira profissional regula-se por leis diferentes em cada jurisdição. Sendo 

que essas leis, em sua grande maioria, têm como critério principal para promoções e 

hierarquização a antiguidade, tempo e permanência.  

O panorama acima exposto mais uma vez identifica a fragmentação 

institucional. A fragmentação se acentua, conforme Barbeito & Lo Vuolo, ao 

considerar a importância dos três principais grupos de agentes prestadores de 

serviços que compõem esse mercado: os médicos e suas associações (incluindo-se 

                                            
229 UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y 
CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: Relatorio, Buenos Aires, 1990.p. 76-80. 
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odontólogos, bioquímicos, biomédicos, etc.); as clínicas, sanatórios e, em menor 

escala, os hospitais; e as empresas farmacêuticas. 230 Vale notar que esses agentes 

definem o modelo, as inserções e as intervenções do Sistema de Saúde. Os agentes 

estruturam um mercado oligopólico, em que o encadeamento dos serviços é a regra, 

e o lucro, o objetivo maior. Desse modo, rareia-se a abertura do mercado para 

concorrentes, e as margens de lucratividade se encontram acima de um mercado 

concorrencial.  

A ausência de concorrência acarreta notórios prejuízos ao consumidor, além 

de criar um ambiente econômico favorável para práticas de mercado oportunistas, 

por exemplo, superfaturamentos, duplicação ou triplicação de remuneração, tanto 

nas consultas médicas quanto no uso excessivo de medicamentos, cobrança de 

suprimentos acima do estabelecido ou do necessário, entre outras. Registra-se que 

aproximadamente 30% do total de gasto em saúde refere-se a medicamentos, sendo 

que 67% desses gastos são aplicados no setor privado, em detrimento do setor 

público hospitalar. 

A estrutura do Sistema de Saúde, desde a década de 1980, passa a ser 

definida por regras ditadas pelo setor privado, que amplia a sua participação de 

forma sustentada através da prestação de serviços de saúde, por meio das Obras 

Sociais ou de forma autônoma. O setor público hospitalar, entre 1980 e 1992, 

diminui a sua participação no gasto público de 30,1% para 22%, enquanto as Obras 

Sociais e o setor privado aumentam a sua participação de 35,8% para 37% (22% 

correspondem ao Programa de Asistencia Medica Integral - PAMI) e de 34,1% para 

41%, respectivamente.231 Quanto ao atendimento de beneficiários, o Sistema de 

Saúde pode ser representado considerando que os hospitais públicos recebem 32% 

                                            
230  BARBEITO, Alberto & LO VUOLO, Rubén, op.cit. . 
231 ACUÑA, Carlos & CHUDNOWSKY, Mariana, op.cit. 
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da população, as Obras Sociais quase 60% e o setor privado 19%, deixando claro 

que os registros indicam que pelo menos 10% são pertinentes ao quadro de 

cobertura múltipla. 

A capitalização do setor privado, de acordo com Lo Vuolo, é efetuada por 

meio da demanda cativa das Obras Sociais, da imposição de um perfil de oferta de 

serviços dispendioso e sofisticado, e do favorecimento de regimes alfandegários 

preferenciais que nutrem a incorporação de tecnologias de altas complexidades.  Por 

sua vez, Irigoyen Perez enumera um conjunto de fatores que contribuem para 

despersonalizar as práticas de produção nos serviços de saúde e a incorporação de 

tecnologias de ponta e de alta complexidade para atender um reduzido estrato social 

de elevado nível de renda, entre outros: a desigualdade na distribuição geográfica 

na qualidade e tipo de serviços, o formento à especialização como forma de 

aumentar a receita, a des-hierarquização da prática generalista e clínica.232 

Cetrángolo y Devoto também compartilham da idéia da fragmentação do Sistema de 

Saúde argentino. Os autores complementam argumentos citados anteriormente, 

destacando a falta de integração entre os setores público, privado e as Obras 

Sociais, e a escassez de recursos como fatores determinantes desse processo. 233 

Médici ressalta, entretanto, que nenhum desses fatores foi decisivo para o 

fracasso do modelo das Obras Sociais, na medida em que cada um deles pode ser 

superado em um ambiente econômico estável e de crescimento. A estagnação da 

economia e a hiperinflação da década de 1980 diminuem a base de financiamento 

do sistema, devido às altas taxas de desemprego e elevada informalidade do 

mercado de trabalho. Cabe registrar que houve uma redução de cobertura 

significativa em todo país, ou seja, de 22,6 a 18,8 milhões entre 1984 e 1991. 

                                            
232 ACUÑA, Carlos & CHUDNOWSKY, Mariana, op.cit. 
233 CETRÁNGOLO, Oscar y DEVOTO, Florência, op. cit.  
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Em 1989, verifica-se uma mudança na trajetória do Sistema de Saúde. A 

maior parte da literatura especializada argentina concorda que, a partir dessa data, 

maiores investimentos foram realizados para elevar a qualidade do Sistema. 

Observa-se também maior vontade política e empenho de reconhecer e reparar a 

fragmentação, reestruturando o sistema na direção de ações que privilegiam a 

promoção humana e a saúde coletiva da população. Barbieto & Lo Vuolo observam, 

entre 1989 e 1990, uma melhora nos índices sobre a mortalidade infantil, esperança 

de vida, vacinação da população, e maior número de exames laboratoriais, como 

fezes e urina, atividades que estavam até então sendo realizadas em ritmos 

inferiores aos demais países latino-americanos. Informações oficiais indicam que o 

índice de mortalidade infantil diminui de 61,2 para 25,8 por mil entre 1970 e 1989, 

respectivamente As disparidades regionais, entretanto, se tornam cada vez mais 

evidentes. Esses indicadores, para províncias como Jujuyr e Formosa, duplicaram 

com relação aos indicadores da Capital Federal. Verifica-se, ainda, que 70% das 

mortes infantis originam-se de causas total ou parcialmente evitáveis, por falta de 

precauções quanto à imunização da população menor de hum ano, por exemplo, 

tuberculose, poliomielite, sarampo, coqueluche, anemia falciforme genética e 

hereditária, entre outras. 

Barbieto & Lo Vuolo descrevem que, ao final do governo de Raúl Alfonsín, 

momento considerado de maior debilidade, um longo processo de negociação foi 

instaurado e sanciona-se a Lei 23.661/89 do Sistema de Seguro Nacional de Salud. 

Esse sistema tem como objetivo criar um sistema de seguro-saúde de abrangência 

nacional, organizado sob uma perspectiva integradora, na qual a autoridade pública 

afirmaria seu papel de liderança do Sistema. A autoridade executora é a Secretaria 

de Salud de la Nación, na qual se cria a Administración Nacional del Seguro de 
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Salud (ANSSAL) como entidade de direito público de autarquia financeira. O 

financiamento é provido por aportes do tesouro nacional, das Obras Sociais e do 

Fondo de Redistribuición. A contribuição se reparte em 6% a cargo do empregador, 

e 3% para o trabalhador, mais 1,5% para cada beneficiário adicional.  A Lei 

23.660/89 converte as Obras Sociais em “agentes de seguro-saúde”, devendo, 

obrigatoriamente, apresentar um programa de serviços médico-assistenciais para os 

afiliados e destinar um mínimo de 80% de seus recursos brutos para a prestação de 

serviços de saúde. Concomitantemente, cria-se a Dirección Nacional de Obras 

Sociales – INOS, com o objetivo de neutralizar, controlar e regular as distorções do 

Sistema. 

No bojo das reformas liberais, na década de 1990, o governo, por meio do 

Decreto 1.269 de julho de 1992, define a descentralização administrativa do setor 

público, estabelecendo a transferência de todos os hospitais nacionais para as 

Províncias que, em alguns casos, transferem seus hospitais para os Municípios. 234 

Paralelamente, a capacidade operacional dos hospitais públicos foi sendo reduzida 

com o fechamento de áreas consideradas não viáveis financeiramente. No momento 

presente, a organização, o funcionamento, o manejo orçamentário e o investimento 

público em infra-estrutura e equipamentos cabem às Províncias.  Esse mesmo 

Decreto cria a figura do Hospital de Auto-gestão, sendo complementado pelo 

Decreto 578, de abril de 1993, que estabelece normas para o seu funcionamento.   

Além disso, no início dessa década, o governo busca adicionar mecanismos 

de mercado ao Sistema, na tentativa de desregulamentar o conjunto das Obras 

Sociais. Em 1991, o governo apresenta o Projeto OSAM – Organización Solidaria de 

Atención Médica, que tem como base: a liberdade de afiliação e a pluralidade do 

                                            
234 Decreto 1 269 de julho de 1992 define a descentralização administrativa do setor público.  
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sistema de Obras Sociais, a criação de um novo marco financeiro para o sistema e a 

progressiva universalização da cobertura. Este projeto não conta com o apoio das 

forças peronistas, não foi aprovado nem pode entrar em vigor. 

Ainda em 1991, segundo Médici, as contribuições para as Obras Sociais 

deixam de ir para o INOS, e passam a ser geridas pela Administración Nacional de 

la Seguridad Social (ANSES), que se encarrega de transferir os recursos para as 

diferentes Obras Sociais. Em 1993, esses recursos são canalizados para a Dirección 

General Impositiva (DGI), transformada posteriormente na Administración, Finanzas 

e Ingresos Públicos (AFIPE). Esse último órgão e a centralização do volume de 

recursos constituem a base institucional e econômica para o processo de 

desregulamentação das Obras Sociais, centrado na criação de normas, mecanismos 

de financiamento e oferta de serviços, promovendo a concorrência entre as Obras 

Sociais. Os decretos 09/1993 e 578/1993 definem diversos mecanismos destinados 

a promover a desregulamentação do Sistema das Obras Sociais, entre os quais 

destacamos:  

• Os beneficiários do sistema dispõem de livre escolha para selecionar a 

Obra Social de sua preferência. 

• Não há restrições para a contratação de serviços, assim como não há 

tabelamento sobre a lista de serviços. 

• Cria-se uma diferença entre empresas, ou entidades de prestação de 

serviços e associações profissionais, com o objetivo de impedir a 

contratação dessas pelas Obras Sociais na condição de prestadora de 

serviços de qualquer natureza. 

• As Obras Sociais são obrigadas a reembolsar qualquer custo quando 

utilizar os hospitais públicos para os atendimentos. 
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• Os prestadores de serviços só poderão ser contratados pelas Obras 

Sociais se estiverem credenciadas pelos mecanismos vigentes no 

mercado. 

• Permite-se a incorporação e a união entre as Obras Sociais. 

• Cada Obra Social deve ter a sua própria administração e serviços de 

cobranças. 

• Cada Obra Social deve oferecer aos seus afiliados um pacote básico 

mínimo de serviços obrigatórios (PMO), fiscalizados pelo Ministério da 

Saúde. 

• O Instituto Nacional das Obras Sociais (INOS) se transforma na 

Administração Nacional de Seguro Social (ANSSAL), que passa a 

assumir a responsabilidade de complementar, quando necessário, as 

eventuais diferenças entre as contribuições recebidas e as 

necessidades de cobertura dos serviços inclusos no Paquete Básico 

Mínimo Obligatorio de Servicios (PMO) a todos os afiliados. 

A reforma do Sistema de Saúde, realizada nos anos de 1990, teve como 

principal mentor e financiador o Banco Mundial, contando, ainda, com o apoio de 

outros organismos multilaterais, como o Banco Interamericano, Organização 

Panamericana de Saúde – OPAS, Organização Internacional do Trabalho – OIT. A 

reforma aborda aspectos vitais. Introduzem-se o Programa de Hospitais de Auto-

Gestão (PRESSAL), o Programa de Atenção Materno Infantil (PROMIN), o Programa 

de Reforma das Obras Sociais (PROS) e o Programa de Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica (VIGIA), entre outros. 235 

                                            
235 O hospital de auto-gestão, segundo Médici: En realidad se inicio primero en Mendoza y luego en la 
Provincia de Buenos Aires. Algunas provincias establecieron sus propias leyes de  descentralización. 
Otras simplemente se adhirieron al decreto 578 de Nación. MEDICI, André, op.cit. p.10. 
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A criação dos Hospitais de Auto-gestão se constitui em um duro golpe para o 

atendimento universal de caráter público do Sistema de Saúde argentino. O modelo 

é implantado em Mendoza e Buenos Aires, sendo estendido, posteriormente, a todo 

o país, a partir do Decreto 578/1993. O objetivo é financiar o atendimento dos 

pacientes de menores recursos por meio da cobrança dos serviços prestados aos 

clientes de maior nível de renda. Como era de se esperar, o modelo não captou 

recursos suficientes para a manutenção da qualidade do Sistema. Desse modo, o 

hospital público perde seu caráter universal e passa a se constituir em uma 

instituição assistencial, atendendo a população mais pobre.  Mediante a dualidade 

entre atendimentos pagos e não-pagos, se origina uma tensão onde os pobres não 

são bem-vindos, pois não geram receita.  

Durante o período de 1993 a 1997, o governo define medidas 

complementares visando a consolidação da reforma do Sistema, instituindo o 

Decreto 576/1993, que prevê a incorporação dos aposentados em um plano de 

saúde especial e a redução das contribuições patronais de 6% para 5%. Em 1995, 

aprova-se o decreto 292/1995, com o objetivo de modificar as funções de 

compensação do Fondo Solidário de Distribución da Administración Nacional Del 

Seguro de Salud – ANSSAL, que outorga, naquele momento, caráter automático 

para complementar o fundo mínimo para a cobertura do Paquete Básico Mínimo 

Obligatorio de Servicios – PMO. Elimina-se a duplicidade de cobertura das Obras 

Sociais e se estende o regime de livre escolha para os aposentados e pensionistas 

afiliados ao Programa de Assistência Médica Integral – PAMI. Nesse mesmo ano, o 

decreto 492 elimina todas as Obras Sociais de gestão mista, transformando-as em 

sindicais. 236  A criação do Paquete Básico Mínimo Obligatorio de Servicios obriga a 

                                            
236 As Obras Sociais Mistas apresentam uma administração compartilhada entre sindicato, 
empregadores e Estado. Dentre as Obras Sociais desta modalidade, podemos citar Instituto de 
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Obra Social que não tenha condições de oferecê-lo a associar-se a outra ou a 

encerrar as suas atividades. O Decreto ratifica a garantia de uma contribuição 

mínima. No caso das contribuições dos titulares serem inferiores ao mínimo, o 

Fondo Solidário de Redistribuición, deve integrar a diferença de forma automática, 

através do Banco de la Nación. 

Entre marchas e contramarchas, a segunda etapa da reestruturação do 

Sistema de Saúde ocorre em 11 de Janeiro de 1997, quando se outorga aos 

trabalhadores a possibilidade de livre escolha da Obra Social, sujeito à permanência 

mínima de um ano na Obra Social escolhida. Esta opção também obriga a unificação 

das contribuições do grupo familiar do empregado. Caso o trabalhador não faça 

essa unificação, ela é realizada automaticamente. A concorrência entre as Obras 

Sociais deflagra-se, levando algumas a contratarem gerenciamento privado ou a 

estabelecerem parcerias com empresas privadas de saúde (pré-pagos), oferecendo-

lhes a garantia inclusive de seus afiliados. 

A literatura especializada consultada afirma que o processo de livre escolha 

das Obras Sociais resultou na concentração do mercado, tendo em vista a redução 

das instituições existentes. Ou seja, em 1990 havia 360 (trezentos e sessenta) 

Obras Sociais, já no ano de 2000 houve uma queda para 200 (duzentas) Obras 

Sociais. Essa concentração pode ser explicada pelos ganhos de eficiência, que 

culminam na expulsão das Obras Sociais menores, mas também pela administração 

deficiente, corrupção e interesses políticos, que debilitam determinadas Obras 

Sociais. A expectativa é que a tendência de redução deverá continuar. Sabe-se que 

algumas das maiores e mais ricas Obras Sociais procuram captar os usuários mais 

ricos aumentando, assim, a distorção sistêmica do mercado. 

                                                                                                                                        
Serviços Sociais Bancários, Seguros de docentes, comércio, rurais, ferroviários, vidro, carne e os 
funcionários do Ministério da Economia. 
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Mediante a mercantilização do Sistema de Saúde, os sindicatos que 

administram diretamente as respectivas Obras Sociais oferecem forte resistência ao 

processo de mudança, intervindo permanentemente e criando restrições para o 

direito de livre escolha dos usuários, ou seja, posiciona-se contra a perda de seus 

afiliados. Dessa maneira, o número de pessoas que muda de Obra Social entre 

1997 e 2000 é da ordem de 570.000 (quinhentos e setenta mil), ou seja, menos que 

3% do total de 19.000.000 (dezenove milhões) de afiliados. Durante esse processo 

de reformas, a resistência social foi crescente, intensificando-se com o 

empobrecimento da economia argentina ao final dos anos de 1990, principalmente 

durante a campanha eleitoral.  

Do ponto de vista dos mentores da reforma do Sistema de Saúde, as 

reformas deveriam ter propiciado um salto para frente, no entanto, acabaram 

convertendo-se em um salto para trás. Os sindicatos se re-organizam e mostram a 

sua força, levantando bandeiras de luta sobre os riscos que o novo Sistema de 

Saúde apresenta e a sua possível privatização e internacionalização.  

Os sindicatos consideram absurda a desobediência às regras universalistas, 

tão debatidas e tão perseguidas durante os longos anos de luta, em benefício da 

saúde com qualidade para todos. Reafirmam que um modelo de atendimento à 

saúde deve ter como estratégia um mecanismo que satisfaça tanto as expectativas 

da população quanto aquela dos profissionais da saúde. E, para que isso ocorra, 

qualquer estratégia, plano ou reforma deverá contemplar os Princípios da 

Universalidade, tão debatidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS, pela 

Organização Panamericana de Saúde – OPAS, por parte do corpo técnico do 

Ministério da Saúde, sendo reafirmados e contemplados pelos Conselhos Médicos 
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que regem os princípios do exercício profissional. 237 Assim, expomos abaixo os 

princípios que devem pautar as reformas: 

• Universalidade – essa é a primeira e fundamental premissa do Sistema de 

Saúde, cobertura universal, ou seja, para a totalidade de habitantes da 

Argentina. 

• Eqüidade – O marco de uma cultura universal é o atendimento de saúde ser 

oferecido em função das reais necessidades das pessoas e grupos, 

privilegiando àqueles que maior risco apresentam e têm maior necessidade, 

independente da sua capacidade econômica, geográfica ou cultural. 

• Qualidade – Garantir o cumprimento de parâmetros normativos básicos, 

considerando os recursos necessários para a realização dos diferentes 

atendimentos, aos procedimentos adequados, considerar os avanços 

científicos e tecnológicos e buscar resultados contemplando os padrões 

aprovados cientificamente. 

• Integralidade - O atendimento deve levar em conta a concepção de homem 

como um todo, bio-psico-social, portanto, não deve se restringir aos aspectos 

biológicos e somáticos do ser humano. 

• Continuidade – O modelo deve atender a necessidade de um atendimento 

continuado da saúde das pessoas, e assegurar as intervenções oportunas 

nas etapas precoces do processo saúde-doença. 

• Oportunidade – O princípio anterior favorece este, na medida em que 

estabelece a necessidade de voltar-se para a atenção oportuna da 

emergência e garante a atenção na qualidade e diversidade de horários de 

atendimento, considerando as necessidades da população. 

                                            
237 VALENTE, Raúl Américo, op.cit.cap.02.  
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• Acessibilidade - Este princípio estabelece que um modelo de atendimento de 

saúde deve conter ou remover a quantidade de obstáculos que normalmente 

se apresentam, impedindo o acesso da população aos mecanismos de 

contato e atendimento. 

• Humanização – É necessário preservar no modelo de atendimento o caráter 

essencial de um serviço para as pessoas, considerando toda a significação 

antropológica desse conceito. 

• Responsabilidade – Responsabilidade e participação constituem a verdadeira 

segurança para que todos os princípios, normas e objetivos anteriormente 

citados efetivamente sejam cumpridos privilegiando a atenção à saúde. 

• Participação – A maior garantia para o cumprimento de todos estes princípios, 

inclusive este, é o reconhecimento do indispensável protagonismo dos 

diversos agentes sociais que compõe o Sistema de Saúde, na definição dos 

modelos, das normas, das pautas de funcionamento de um Sistema que, por 

seus objetivos, não poderá nunca se assimilar à produção de outros produtos 

ou serviços, por mais importante que os mesmos sejam. 

Mediante o fortalecimento do sindicalismo, com a união dos médicos e do 

funcionalismo público, o governo Menen, para garantir o apoio na eleição 

presidencial nos finais de 1999, foi obrigado a retroceder e suspender o processo de 

livre escolha das Obras Sociais, postergando, mais uma vez, a discussão sobre a 

reforma do Sistema de Saúde.  

Cabe lembrar que a crise socioeconômica na Argentina, nos anos de 1990, 

evidencia a crescente e grave deterioração da situação da saúde da população. Os 

estudos apontam que os mais afetados continuam sendo as crianças, vítimas de 

mortes evitáveis, devido ao aumento de gravidez em adolescentes, da ausência de 
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cuidados e controle pré-natal, do mau atendimento, da crescente desnutrição que se 

observa em todas as províncias. Os adolescentes, além disso, constituem grupo de 

alto risco com relação ao alcoolismo, drogas, doenças transmissíveis sexualmente, 

acidentes e violências generalizadas. Os adultos, por outro lado, são afetados por 

patologias vinculadas às condições de vida, como doenças sexualmente 

transmissíveis, tuberculose, acidentes, violências e acidentes no trabalho. Além das 

citadas acima, somam-se ainda aquelas relacionadas com o estilo de vida no qual 

estão inseridos. São elas: as cardiovasculares, tumores, enfermidades mentais entre 

outras. Observa-se, nesse período, o aumento da consulta pública e uma diminuição 

da utilização dos serviços privados. Claramente, essa demanda na transparência do 

uso do serviço público nos mostra a falência da maior privatização do Sistema. A 

utilização maior do hospital público por pessoas com cobertura social ou de maiores 

recursos, sem critérios dos princípios da universalização, leva constrangimento às 

pessoas de menores recursos e certo esgotamento de atendimento àquela clientela 

denominada natural. Assim sendo, a inseguridade social aumenta devido ao fator 

discriminação. Ou seja, o panorama apresentado mostra mais uma vez, com 

clareza, a extensão da crise econômica e social da Argentina e como o Sistema de 

Saúde não se encontra, até então, entre as prioridades para o Governo.238  

Mesmo assim, propostas são debatidas e promessas governamentais são 

assumidas frente ao caos do Sistema de Saúde. Promessas como a recuperação da 

relação do Estado Provincial na planificação e regulação global de todo o Sistema 

Sanitário, incluindo os subsetores privados e de obras sociais sem limitar-se à 

administração do subsetor público. Isto significa que o Estado Provincial regulará o 

funcionamento de todas as instituições públicas, paraestatais ou privadas, que 

                                            
238 VALENTE, Raúl Américo op.cit. p. 233- 237. 
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atuam como prestadoras de serviços à toda população. O Estado Provincial deve 

atuar de forma descentralizada, transferindo poder real e recursos correspondentes 

aos níveis regionais, municipais, e às instituições de saúde, de acordo com a 

responsabilidade devida. A presença do Estado como órgão de controle se faz 

necessária para exercer seu poder de punição àqueles que fogem da lei, cometem 

desvios éticos e se negam a exercer a solidariedade. 

Quanto ao modelo de atenção à saúde, os argentinos discutem a crise do 

modelo no mesmo patamar de todos os países, tendo a certeza que o modelo 

médico assistencialista, baseado na cura da enfermidade, deve ser alterado para um 

modelo integral, que incorpore e permita a promoção e proteção da saúde, 

estruturado segundo a estratégia da atenção primária. Essa estratégia, para ser 

colocada em prática e considerada, na sua concepção, como núcleo e marca-passo 

do Sistema de Serviços de Saúde, necessita do compromisso de todos os agentes 

sociais, através de políticas públicas de saúde que incluam os municípios, as áreas 

programáticas, grupos de atenção familiar entre outros. Além disso, deve privilegiar 

a relação médico-geral ou médico-familiar, com a orientação de uma atenção 

integral da saúde, personalizada e acessível ao nível da exigência de cada caso, 

tanto da atuação do consultório privado como do público. 239 

Outra proposta é a mudança do Hospital Público Provincial, adaptando-se aos 

novos tempos e às mudanças no Sistema de Saúde. A recomendação é que o 

Estado deva assegurar os recursos da saúde para a promoção e a prevenção 

hospitalar. 

A proposta sobre financiamento diz respeito diretamente à descentralização 

da Seguridade Social Nacional ao nível provincial, onde o procedimento seria a 

                                            
239 Essa proposta é similar ao modelo Estratégia da família no Brasil. 
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transferência dos fundos correspondentes aos beneficiários para algum agente 

provincial que o administrará, função que poderá recair para a Obra Social 

Provincial. 

Já a proposta sobre a organização do Sistema se refere à compreensão da 

forma do atendimento de saúde, que se constitui no mecanismo pelo qual se 

articulam os recursos que lhes são destinados. O sistema prestador de serviços 

deve garantir o atendimento integral para todas as pessoas e grupos sociais que se 

encontram sob sua responsabilidade, enquadrando-se nos princípios universalistas. 

Para assegurar o cumprimento do princípio da responsabilidade em todos os níveis 

do Sistema, deve-se aplicar a chamada nominal, cada pessoa, cada família deve 

estar inscrita para o atendimento de um médico de família ou conjunto prestacional, 

de uma organização ou de um sistema livremente escolhido, que assuma a 

responsabilidade de oferecer um atendimento integral através dos distintos níveis de 

atendimento.240  

Fernando De la Rúa se elege presidente em dezembro de 1999 e, dentre as 

suas propostas, duas se destacam: Plan Nacional de Modernización del Estado e 

Creacíon de Oficina Anticorrupición, que estavam diretamente ligadas ao Ministério 

de la Salud e Ambiente e ao Ministério Del Trabajo e, mesmo com toda a crise 

econômica política e social, no início do ano de 2001, os sindicalistas, fortalecidos 

com o apoio da população, médicos e funcionários públicos, relembram De La Rúa 

das suas promessas e saem às ruas reivindicando a mudança tão prometida e tão 

esperada do Sistema de Saúde e do Sistema de Público de Emprego. 

Médici afirma que não há dúvida que a reforma das Obras Sociais na 

Argentina é um processo necessário por questões de eficiência, controle e redução 

                                            
240 VALENTE, Raúl Valente, op.cit. p. 239-260. 
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de custos do Sistema de Saúde e, principalmente, por questões de eqüidade e 

justiça social.  Sabemos que um projeto deste porte e desta natureza demanda 

governabilidade, análises de situações factíveis, corpo técnico e controle na 

operacionalização do projeto para que o mesmo siga os princípios da justiça 

social.241 

 No entanto, no início do ano de 2000, o governo de Fernando de La Rúa 

assume o país em meio a uma crise econômica e social, iniciada com a 

desvalorização da moeda brasileira, principal país sócio comercial da Argentina. 

Juntamente com esse episódio, enfrenta também a valorização do peso, limitando as 

exportações argentinas para os países ricos. As perspectivas de recuperação da 

economia se perdem em meio às altas taxas de desemprego e, novamente, a 

Argentina necessita do apoio político e dos empréstimos do Fundo Monetário 

Internacional – FMI e das instituições multilaterais de crédito. Nesse meio tempo, o 

governo não consegue a coalizão política entre radicais e frepasistas, que derrotou 

os justicialistas menemistas. Assim, as turbulências internas e externas aumentam e 

as relações entre o executivo e legislativo estremecem. Nesse ínterim, as reformas 

ministeriais não dão conta da crise política e, em meio a grande crise, o vice-

presidente Chacho Alvarez renuncia frente à acusação de compras de votos. 242 

Novamente, os projetos e políticas sociais entram no descrédito e a população 

argentina é levada ao descaso. 

Mais uma vez, os recursos destinados para a cobertura dos beneficiários das 

obras sociais de diferentes jurisdições são congelados, e questiona-se a eficácia das 

                                            
241  MÉDICI, André, op.cit. As Obras Sociais não constituem a única e a mais importante reforma a 
fazer neste momento no setor da saúde. O grande desafio que surge com o aumento do desemprego 
e da informalidade no mercado de trabalho é, sem dúvida alguma, a melhoria da cobertura e 
efetividade do setor público.   
242 Frepasista significa que pertence ao partido de centro-esquerdo FREPASO – Frente para um país 
solidário. 
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políticas de reforma, a manutenção da fragmentação do Sistema de Saúde e do 

próprio Sistema de governo do país. Esse período pode ser considerado como 

ineficiente, na medida em que não apresenta estratégias de ação condizentes e nem 

consegue um índice satisfatório de desempenho das funções, devido aos limites 

dados pela política setorial praticada.  

De La Rúa, frente ao caos, tenta reverter a situação quando, ao final do ano 

2000, através do Fundo Monetário Internacional - FMI e do Sistema Bancário 

Internacional, consegue a chamada blindagem econômica. Com um crédito de 40 

(quarenta) bilhões de dólares, fecha a conta de déficit público, paga as contas 

internas e externas e, no início do ano de 2001, nuances de recuperação da imagem 

argentina se tornam visíveis. Mesmo com essa atitude, De La Rúa não consegue 

alterar o status quo de deterioração das condições políticas, nem consegue obter 

confiança suficiente para reverter o quadro de risco instalado no governo argentino.  

Isto posto, para o avanço seria necessário uma estratégia de recuperação 

econômica. A estratégia formulada tem de levar em conta a continuação das 

reformas estruturais iniciada pelo governo anterior. Entre as reformas mais 

importantes a serem deslanchadas, citam-se: a redução do déficit público, aumento 

da competitividade, reforma trabalhista, reforma da previdência social púbica e 

privada, modernização da administração pública, reforma de todos os setores 

sociais, com maior destaque para o setor da Saúde. 243 A população argentina, no 

ano de 2001, continua vivenciando um ano de insegurança social, econômica e 

política. Como bem diz Médici, nesse ano de 2001, cria-se uma verdadeira odisséia 

no que tange ao avanço do processo de desregulamentação das Obras Sociais, 

                                            
243 GIORDANO, Osvaldo &. COLINA, Jorje, Economía Política de las Reformas. In: BANCO 
INTERAMERICANO DEL DESARROLLO. La hora de los usuarios: reflexiones sobre economía 
política de las reformas de salud, Washington: Ed. BID y Centro de Estúdios Salud y Futuro, 2000. 
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operacionalizada em um espaço de enorme instabilidade econômica, social e 

política. Lembramos que a proteção econômica externa - os empréstimos - foi 

negociada com os credores externos com base no progresso das reformas, entre 

elas a Reforma Integral do Sistema de Seguro de Saúde. De La Rúa retoma o 

caminho interrompido no governo Menem criando, em Dezembro de 2000, o Projeto 

de Lei 1 503/2000, que entra em vigor em 01 de Janeiro de 2001, com os seguintes 

dispositivos:  

1. O projeto difere da legislação promulgada e suspensa no Governo Menem 

porque incorpora ao Sistema de Seguro Saúde todos os segmentos: Obras 

Sociais nacionais – sindicais e de dirección, Obras Sociais provinciais, e 

empresas de assistência médica, administradas ou financiadas de seguros de 

saúde privados. 244 Desaparece a diferença entre Obras Sociais de dirección 

e sindical, na medida em que as primeiras são obrigadas a aceitarem afiliados 

de menores salários de contribuição. 

2. Cada afiliado passa a ter o direito de opção e troca de Obra Social uma vez a 

cada ano. 

3. Todo cidadão argentino passa a ter um único número de registro no sistema 

de saúde público ou privado, de modo a facilitar tanto os trâmites da 

passagem de um sistema para outro e o processo de recuperação dos custos, 

além de contribuir para melhorar as estatísticas da saúde do país e a gestão 

das entidades pertencentes ao sistema. 

                                            
244 Estudo realizado pela Fundación ISALUD – Instituto Universitário, coordenado por Federico Tobar 
na gestão Menem, aponta 16 projetos que objetivam regulamentar os seguros de saúde privados, 
porém, apenas o projeto da deputada Cristina Guevara obteve aprovação no Congresso. TOBAR, 
Federico, Modelos de equitativos de distribuición de recursos sanitários, Propuestas para um modelo 
de federalismo sanitário em Argentina, Buenos Aires: Fundación ISALUD, 2001. 
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4. Os desempregados continuam recebendo as prestações do Plano Médico 

Obrigatório – PMO, por parte da entidade que estavam afiliados, durante 03 

meses após a sua demissão, 

5. O Ministério da Saúde passa a ser uma instância reguladora e fiscalizadora 

do Sistema, supervisiona também a Superintendência de Serviços de Saúde 

– SSS e o Programa de Assistência Médica Integral (PAMI), procurando 

garantir o cumprimento do atendimento básico, ou seja, respeitando o Pacote 

Mínimo Obrigatório de Serviços – PMO.  O Ministério avaliará de forma 

criteriosa, garantindo também os atendimentos de alta complexidade, que têm 

alto custo e freqüência de utilização baixa. A Superintendência de Serviço de 

Saúde – SSS será financiada com 3% dos recursos do fundo de 

redistribuição; 

6. Os cinco (05) itens determinam a criação de um sistema solidário de 

financiamento de seguro social, no qual os cidadãos, no interior de cada Obra 

Social, podem ser atendidos com idêntica cobertura médica, sem carências e 

sem exclusões. O governo estabelece uma contribuição proporcional do 

salário para o Fundo de redistribuição, que também recebe recursos do 

tesouro nacional, para cobrir qualquer insuficiência. 

7. O projeto mantém o sistema de recuperação de custos dos hospitais públicos 

de auto-gestão utilizados pela Obras Sociais. 

8. O governo cria um sistema que obriga os laboratórios a produzirem e 

comercializarem remédios genéricos em todo o país, assim como exige a 

obrigatoriedade das prescrições médicas expedidas nos mesmos moldes. A 

Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica 

(ANMAT) tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento dessas disposições. 
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Em março de 2001, o governo pretende organizar um compêndio ordenado 

de genéricos.  

O projeto proposto possui características que aumentam a competitividade do 

Sistema, porque cada empresa privada de seguro de saúde pode receber 

diretamente as contribuições dos trabalhadores que a escolheram. Por outro lado, o 

projeto também ratifica o processo de concentração do Sistema. As novas 

disposições têm como base uma unidade de atendimento, com uma escala ótima de 

um milhão de usuários, além de requerer pisos mínimos de patrimônio de 1 a 3 

milhões de dólares para participar do mercado. 245 Assim, há um incentivo para a 

fusão de Obras Sociais e para a entrada de grandes grupos internacionais de seguro 

de saúde, visto a receita prevista do sistema ser aproximadamente 10 bilhões de 

dólares anuais. 246  

O projeto da Administração De La Rúa exposto acima recebe críticas das 

Obras Sociais, das empresas privadas nacionais de saúde e das empresas privadas 

internacionais de saúde. As primeiras rejeitam a obrigatoriedade de receber clientes 

de baixo nível de renda e de administrar Planos Mínimos Obrigatórios (PMO). As 

segundas contestam o projeto, afirmando que foi desenhado para favorecer 

empresas privadas internacionais de seguro de saúde. As empresas privadas 

internacionais de saúde, por sua vez, se negam a participar do modelo enquanto as 

regras não forem definidas com precisão.   

O ano de 2001 vem acompanhado de restrições adicionais para a realização 

do plano De La Rúa. Neste período, a profunda crise política, econômica e social 

                                            
245 Os pisos mínimos de patrimônio são três milhões, dois milhões e um milhão de dólares se atuarem 
no nível nacional, na capital federal e nas províncias, respectivamente. 
246 MÉDICI, André, op.cit. p.14. 
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eleva as taxas de desemprego, aumenta a informalidade, declinando a capacidade 

de arrecadação. A aplicação do plano é retardada porque as empresas do setor 

privado reclamam a definição de um regime fiscal eqüitativo com as Obras Sociais, 

pois estas últimas são isentas de impostos. Por outro lado, as Obras Sociais 

procuram protelar ao máximo a livre escolha por parte dos trabalhadores. Soma-se, 

a isso, a perda de espaço das Obras Sociais, em virtude da elevada desfiliação 

advinda do desemprego e do aumento da informalidade.  A taxa de desemprego 

aberto passa 5,9% em 1990, para 14,7% em 1997, e para 19% em 2001; enquanto a 

participação de empregados sem registro no setor formal da economia diminui de 

86,2% em 1990, para 64,6% em 2001; nesse mesmo período, entre os 

trabalhadores por conta própria, em microempresas e no serviço doméstico, o 

percentual de empregados que não dispõem de seguridade social pública diminui de 

24,9 para 22,7%. 247 

As marchas e contra marchas da reestruturação do Sistema Público de Saúde 

na Argentina deverão continuar enquanto não houver uma definição política com 

relação ao espaço a ser ocupado e os serviços a serem oferecidos pelas Obras 

Sociais e pelas empresas privadas. Essa oscilação e imprecisão de marchas e 

contra marchas do Sistema de Saúde e suas reais conseqüências podem ser 

analisadas quando recorremos ao número de presidentes,  e suas respectivas 

equipes,  que entraram e saíram do governo,  apresentando relatórios, projetos, 

propostas, contra propostas sobre a necessidade de uma reflexão e análise a 

respeito da saúde dos argentinos. Apenas como ilustração,  imaginem um país em 

constante crise enfrentar a saída do Presidente Fernando De La Rua,  em 20 de 

                                            
247 Dados obtidos do INDEC – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, Encuesta 
permanente de hogares, Buenos Aires: INDEC, vários anos; e OIT - ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Panorama laboral, Santiago de Chile: OIT, vários anos. 
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dezembro de 2001; sendo substituído pelo Senhor Presidente Federico Ramón 

Puerta,  em 20 de dezembro de 2001, saindo em 23 de dezembro de 2001; sendo 

substituído pelo Senhor Presidente Adolfo Rodrigues Saá,  em 23 de dezembro de 

2001,  que sai em 30 de dezembro de 2001; e é substituído pelo Senhor Presidente 

Eduardo Oscar Camarão,  que é substituído,  em 01 de janeiro de 2002,  pelo 

Senhor Presidente Eduardo Alberto Duhalde;  que deixa o cargo em 25 de maio de 

2003, sendo então substituído pelo Senhor Presidente Néstor Carlos Kichner,  

presidente constitucional.  

Se pensarmos em Saúde Física e Mental, Promoção da Saúde e Políticas 

Públicas, teremos que admitir que seis presidentes, seis equipes diferentes de 

trabalho, “n” grupos de estudo e propostas políticas apresentadas de dezembro de 

2001 a maio de 2003 pelos que estavam no comando do governo argentino, levaram 

a uma dispersão na operacionalização dos objetivos reais da Promoção Humana, e 

a uma instabilidade emocional por parte tanto da população quanto das equipes 

técnicas envolvidas na formulação e realização dos planos. 

Cabe lembrar que, em 11 de Julho de 2002, na sede da Conferência 

Episcopal Argentina, instala-se a mesa denominada Diálogo Argentino, que versa 

sobre o tema Bases para as Reformas: Principais Consensos. Esse documento 

surge em dezembro de 2001, quando o presidente De La Rúa pede ajuda da Igreja e 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ,  para encontrar 

consensos e enfrentar a crise. Quando o presidente Duhalde assume, em janeiro de 

2002, solicita a continuidade dos trabalhos da Mesa de Diálogo, disposto a perseguir 

as propostas e resoluções tomadas pela referida mesa. No entanto, a intenção real 

de Duhalde, segundo o Bispo Senhor Monsenhor Luis Villalba – Arcebispo de 

Tucumán, província de Buenos Aires, em documento datado de 09 de Julho de 
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2002, era ganhar tempo e deixar passar as conclusões e consensos, por ter certeza 

que as mesmas afetariam as situações dos “privilégios antidemocráticos que 

dirigentes políticos, empresariais, sindicais e financeiros, possuíam em benefícios 

próprios e ao redor de suas atividades e deixando de lado o bem comum.” 248 

Mesmo assim, a Igreja Católica e as Nações Unidas aproveitam a 

oportunidade para promoverem trocas positivas de informações com representantes 

de numerosas organizações, do governo, profissionais e população, com o intuito de 

evitar uma crise maior. A mesa do Diálogo Argentino realiza mais de trezentas 

reuniões, com a participação de 800 instituições, 80 especialistas e um grupo 

constante de duas mil pessoas. A Mesa transforma o documento em Ato Público em 

09 de julho do ano de 2002, data da independência da Argentina, com a participação 

do Poder Executivo Nacional, governadores, legisladores e representantes de 

organizações não-governamentais. O ato não teve eco entre o grupo político e os 

dirigentes políticos de Duhalde e, mais uma vez, todas as discussões e propostas 

são ignoradas. No entanto, a comissão do Diálogo Argentino segue por um outro 

caminho e apresenta publicamente, ao Presidente Duhalde, as “Bases para as 

Reformas”, difunde ainda toda a carta compromisso via internet, jornais e estabelece 

uma comissão para acompanhar essas reformas, que deveriam ser convertidas em 

leis e decretos.  

Posto isto, coube à Mesa da Saúde reunir as entidades representativas do 

setor da saúde e afirmar em documento a grave situação sanitária nacional. 249 O 

                                            
248 VILLALBA, Monseñor Luiz, Arcebispo de Tucumán. Dialogo argentino. Bases para las Reformas: 
Principales Consensos. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Econômico, 2003. 
249 Entidades representativas na Mesa de Diálogo – Setor Saúde: Confederación Medica de la 
Republica Argentina (COMPRA); Confederación Odontológica de la Republica Argentina (CORA); 
Confederación Farmacéutica de la Republica Argentina (COFA); Confederación Argentina de 
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA), Cámara de Instituciones de Diagnóstico 
Medico (CADIME); Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), Movimiento 
de Trabajadores Argentinos (MTA); Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Federación Argentina 
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documento que resulta desse trabalho afirma que a crise econômica, política e social 

está levando a um colapso do Sistema deixando-o desarticulado, fragmentado e 

desarmônico. 

O documento afirma que a velocidade e a complexidade da crise afetam 

diretamente o sistema sanitário, levando a uma regressão social. Embora haja uma 

importante rede de recursos sanitários públicos e privados no país, lembra que a 

dispersão dos objetivos e esforços impede o alcance de um caráter sistemático de 

atenção à saúde e desordena as ações do setor. Para tanto urge, em tempos de 

crise, delinear estratégias políticas que assegurem a proteção à saúde. Para que tal 

fato seja concretizado, as ações no campo da saúde devem ter objetivos claros, 

circunstanciados, e a cristalização de tais objetivos deve ser perseguida. Assim, a 

Mesa Setorial de Saúde se converte em um marco político para viabilizar os 

consensos e legitimidade nas ações, buscando o caminho da racionalidade 

econômica e social do setor. 

                                                                                                                                        
de la Sanidad (FATSA);Consejo Federal de Salud (COFESA); Asociación de Clínicas de la República 
Argentina (ADECRA). Asociación de Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP); Colegio Oficial de 
Bioquímicas y Farmacéuticos de la Capital Federal, Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos 
Aires (SOGBA); Cámara Argentina de Proveedores de Insumos Hospitalares; Asociación Medica 
Federal (AMF); Confederación Unificada Bioquímica de la Republica Argentina (CUBRA); Asociación 
Civil de Actividades Medicas Integradas (ACAMI); Confederación de Obras y Servicios Sociales de la 
Republica (COSSPRA); Asociación de Facultada des de Medicina de la Republica Argentina 
(AFACIMERA);Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA); Cámara de 
Instituciones Medico Asistenciales de la Republica Argentina (CIMARA); Federación Argentina de 
Mutuales de Salud (FAMSA); Federación de Obras Sociales de Dirección, Centro Industrial de 
Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA);Cámara Argentina de Especialidades Medicinales 
(CAEME); Sociedad Argentina de Pediatría (SAP); Confederación General de Profesionales de la 
República Argentina, Federación Medica de Capital Federal (FEMECA); Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS);Foro Regional de Salud, Cámara Argentina de Distribuidores e 
Importadores de Equipos Médicos (CADIEM);Sociedad Rural Argentina, Red Solidaria de 
Profesionales de la Salud, Federación de Cooperativas Farmacéuticas; Confederación Argentina de 
Mutualidades; Federación Argentina de Graduados en Nutrición; Federación de Psicólogos de la 
Republica Argentina; Federación de Obstétricas de la Republica Argentina, en adelante LAS 
ENTIDADES, y el Ministerio de Salud de la Nación por otra representado en este acto por su titular 
Dr. Ginés González García, en adelante  EL MINISTERIO, y bajo el auspicio y supervisión de las 
Comisiones de Salud de la Honorable Cámara de diputados y Senadores de la Nación ede los 
siguientes organismos internacionales: UNICEF,OPS, y Naciones Unidas, quienes a tal efecto 
suscriben la presente, se conviene e establecer un ACTA ACUERDO DE COMPROMISO 
SECTORIAL DE SALUD en el marco de la Mesa del Dialogo Argentino que propone el Gobierno 
Nacional declarar que:… 
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A conclusão do referido documento mostra que as conseqüências das ações, 

por ora tomadas, irão mostrar o desenho da construção futura do atendimento à 

saúde na Argentina. 

[...] Sabemos que el presente es consecuencia de todas nuestras 
acciones e inacciones pasadas y que el futuro será aquél que 
seamos capaces, entre todos, de construir. Un futuro saludable se 
modela entre todos y para todos. Es ese nuestro desafío y nuestro 
testimonio para más y mejor salud.  
 

Assim as entidades e o Ministério da Saúde acordam nos sete itens descritos 

abaixo: 

1. Considerar a pessoa humana como sujeito do Sistema de 
Saúde, e a saúde como um direito inalienável. Hierarquizar as 
políticas sanitárias como políticas do Estado, recuperando o 
trabalho do Ministério da Saúde da Nação. 

2. Comprometer-se a defender e melhorar as atividades do 
Sistema de Saúde para evitar o impacto sanitário da crise 
econômica. 

3. Promover estratégias e ações destinadas a reduzir o risco 
sanitário e epidemiológico para o conjunto da população e 
proteger, principalmente o grupo dos desfavorecidos ou 
vulneráveis. Impulsionar atividades que priorizem a promoção 
e prevenção da saúde, especialmente as relacionadas com a 
saúde materno-infantil, que permitam reduzir a morbi-
mortalidade por enfermidades nutricionais e infecto-
contagiosas e outras medidas preventivas, fomentando a 
participação ativa das entidades e sociedades que 
solidariamente concordam com este objetivo. Avançar na 
implementação de políticas ativas, para atender as patologias 
não transmissíveis, porém de alto impacto sanitário e social. 

4. Estabelecer instrumentos adequados para a resolução de 
emergências sanitárias, a fim de garantir a continuidade dos 
serviços públicos e privados de atenção à saúde, e promover 
marcos específicos de forma a permitirem tornar sustentáveis 
os atuais modelos financiadores e prestadores, assegurando 
a continuidade dos serviços e garantindo o cumprimento dos 
seus objetivos. 

5. Promover ações destinadas a melhorar o acesso aos serviços 
de saúde, recompor o acesso ao medicamento e ao insumo 
crítico para a atenção médica, assim como rever as 
prestações que devem ser asseguradas pelo Programa 
Médico Obrigatório – PMO, levando em conta a emergência 
sanitária do momento. 

6. Comprometer-se a conseguir maior racionalidade econômica 
e social do setor, promovendo mudanças necessárias no 
médio e longo prazo que permitam consolidar um sistema 
integrado entre seus diferentes níveis e componentes de 
saúde no território argentino e re-converter os serviços de 
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saúde a fim de dotá-los de maior eficiência e eficácia nas 
suas ações. 

7. Estabelecer uma comissão permanente de consolidação 
entre essas mesas de trabalho: a. prestadores e 
financiadores, b. recursos humanos na saúde, c. 
medicamentos insumos e tecnologia e de financiamento e 
gasto em saúde e o Ministério da Saúde para analisar e 
propor alternativas que permitam elaborar políticas de médio 
e longo prazo, convocando para isso todos os atores do setor 
para a produção de ações a favor da qualidade de vida dos 
argentinos sem distinções ou exclusões. 250 

Podemos observar que as preocupações prioritárias para os componentes da 

Mesa do Diálogo Argentino, nos anos de 2001 e 2002, foram pautadas no sentido de 

garantir à população o mínimo de preservação do que há de mais importante para o 

ser humano, que são os cuidados com os agravos à saúde. Esse grupo visualiza,  

mais uma vez,  que o país está sendo mal administrado,  e que a baixa atividade 

econômica sufoca a situação fiscal nacional e provincial, aumentando o 

endividamento e tirando a garantia aos atendimentos básicos e a acessibilidade aos 

bens e serviços essenciais de uma cidadania.  Os participantes da Mesa do Diálogo, 

mediante a constatação do descumprimento de decretos e leis, propõem levar a 

cabo a agenda apresentada acima, como única saída viável para garantir o mínimo 

de atendimento decente para a preservação da saúde física e mental da população. 

O segundo passo deste grupo é acalmar o clima de golpe e, recriar na medida do 

possível, níveis de institucionalidade e de autoridade política e social.  

O ano de 2001-2002 foi um ano pautado no descaso da governabilidade do 

país, levando parte da população argentina ao estado de desesperança.  O 

documento apresentado pela Mesa do Diálogo Argentino-Base para as Reformas: 

Principais Consensos citado acima é, de certa forma, a âncora para sua efetividade 

                                            
250 As propostas acima foram firmadas em quatro exemplares, perseguindo o mesmo teor e o mesmo 
efeito, e foram entregues ao Governo Nacional, à Igreja, às Nações Unidas e ao Ministério da Saúde 
no Colégio Jesús Maria – Calle Talcahuano 1260 na cidade autônoma de Buenos Aires aos 22 de 
fevereiro de 2002. O referido documento foi assinado pelo Ministro da Saúde da Nação Argentina, Dr. 
Ginés González García. 
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e continuidade do compromisso com todos os setores, especialmente no caso do 

setor da saúde. Assim, na palavra de todos que direta ou indiretamente participaram 

desse processo, diz-se que, mesmo com todos os prognósticos ruins, a Argentina 

não naufragou, caminha lentamente, inclusive aproveitando a crise para transformar 

as instituições. E, como bem diz o ministro da Saúde Dr. Ginés Gonzáles Garcia, em 

relatório apresentado em janeiro de 2003 sobre a Gestão 2002, “há de se ter 

vontade política, amar a pátria, aproveitar todas as oportunidades, resolver injustiças 

e trabalhar a favor da maioria”.  

Podemos registrar essa postura firme do Secretário da Saúde e da Mesa de 

Diálogo, que luta por uma Argentina mais saudável mesmo com todas as 

dificuldades para garantir o atendimento, ainda que precário, para a população.  

Em março de 2003, o Presidente Duhalde, que havia sido empossado pela 

Assembléia Nacional Legislativa, portanto, colocado no cargo de forma indireta, 

deixa o cargo para o então eleito de forma direta, o Presidente Nestor Carlos 

Kirchner, da corrente peronista – justicialista.  Kirchner assume o governo em 25 de 

maio de 2003, prometendo representar a vontade do povo e perseguir um projeto 

político e econômico que possa dar melhores condições de vida ao povo argentino. 

Apresenta como meta principal um agressivo plano de obras públicas para reduzir o 

elevado índice de desemprego – 17,8% e de pobreza, que afetava mais de 20 

milhões dos 36 milhões de habitantes da Argentina. 251  

A política econômica, iniciada pelo novo governo, segue as ações do governo 

Duhalde. Kirchner foi eleito, entre outros fatores, devido à renúncia de Menen à sua 

candidatura. Neste período, a população continua vivenciando altas taxas de 
                                            
251 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, CONSEJO FEDERAL 
DE SALUD. Bases del Plan Federal de Salud  2004 – 2007, Maio 2004, mimeo. 
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desemprego, e a falência das instituições e suas conseqüências na vida cotidiana de 

cada cidadão. Há um sentimento de insegurança, angústia pairando em cada 

cérebro argentino, e esse comportamento leva a um desequilíbrio que pode ser 

focado no quesito confiabilidade. Essa falta de rumos devido à incapacidade dos 

governantes tem gerado um estado mental catastrófico de medo e desconfiança com 

o porvir.  

Mesmo com o desenho traçado acima, os argentinos continuam fiéis aos seus 

ideais e acreditam que a Argentina sobreviverá ao caos. A grande maioria dos 

cidadãos argentinos são trabalhadores e apostam no empenho das autoridades. 

Esse quadro pode ser revertido, na medida em que todos os cidadãos passem a ser 

fiscalizadores do atual governo. 252 

Em maio de 2004, o governo Kirchner lança o Plan Federal de Salud – 2004-

2007 para assegurar o acesso básico à saúde, justificando que esse Plano nasce 

para “garantir o acesso à saúde a todos os argentinos”, devendo funcionar em ação 

coordenada entre o Estado Nacional, províncias e municípios.253 Os organismos que 

apresentam o referido plano – Governo, Ministério da Saúde e o Conselho Federal 

da Saúde, afirmam a necessidade do delineamento de uma política de saúde, 

constituindo-se em uma das tarefas pendentes da profunda crise da argentina.  

O modelo sanitário apresentado pela Administração Kirchner garante o 

acesso aos níveis básicos de prestação de saúde, remédios essenciais, e se 

compromete a dar prioridade aos centros de atenção primária, dando importância à 

promoção da saúde e à prevenção, comprometendo-se, ainda, a incentivar as ações 

                                            
252 Quando da coleta de dados, a autora registra esse pensamento tanto por parte das organizações 
sindicais, quanto do ponto de vista dos trabalhadores e das redes patronais. 
253 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, CONSEJO FEDERAL 
DE SALUD, op. cit. 
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internacionais que relevam as mesmas causas. Não descarta a fragmentação no 

processo-saúde acumulado em todos os governos. O Plan redefine as 

responsabilidades e propõe coordenações flexíveis. Acentua que os hospitais e 

centros de saúde formarão redes provinciais e regionais contemplando os diferentes 

níveis de complexidade e de divisão de tarefas, para que não haja multiplicidade de 

serviços ou de tecnologias médicas. Isso para evitar sobre ofertas que cooperam 

para a ineficácia.  

O Plan Federal de Salud do governo Kirchner representa um investimento de 

73 milhões de pesos (24,5 milhões de dólares), e se completa com a entrega às 

províncias de provisões hospitalares equivalentes a dois meses de consumo no 

setor público de todo o país. Portanto, o referido plano “acolhe os desafios de uma 

política sanitária para o período de 2004-2007 e assenta as bases para uma visão 

em longo prazo que vai até o ano de 2015”. 

Na atual gestão Kirchner, o Ministro da Saúde e ambiente, Dr. Ginés 

González Garcia, continua no exercício do cargo e demonstra a preocupação pela 

promoção e prevenção da saúde dos argentinos, juntamente com todas as 

secretarias e subsecretarias que compõem a pirâmide estrutural do governo, que, 

hoje, apóiam especialistas preocupados com a visão de saúde para todos, 

independente de sua tendência ideológica.  Segundo o Ministro, o trabalho da saúde 

deve ser desenvolvido de forma encadeada, contemplando a sociedade como um 

todo e o bem-estar da sociedade argentina, para que ela possa sair do caos. 

Identifica-se, no discurso dos atores que compõem a hierarquia 

governamental da Argentina, ranços do neoliberaliberalismo, quando decantamos os 

discursos proferidos pelas autoridades. Identificam-se, também, posturas por vezes 

assistencialistas e reguladoras das normas do Estado. No entanto, devido às 
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marchas e contra marchas, aos golpes e contra golpes, aos fluxos e refluxos que a 

Argentina tem passado desde a década de 1970, quando o povo argentino passou a 

ser desconsiderado como cidadão e homem transformador, a tendência desta autora 

é considerar, neste momento, que o Presidente Kirchner, em sendo um peronista 

justicialista de esquerda, mesmo assumindo princípios neoliberais, está governando 

centrado em políticas nacionalistas e respeitando de forma democrática as 

diferenças ideológicas, dando abertura ao diálogo, ouvindo as reivindicações do 

povo e recebendo os representantes do povo. 254 

Não podemos deixar no esquecimento que Kirchner, político de pouca 

evidência no cenário nacional representa o imperialismo justicialista, porém, 

considerando fluxos e refluxos no ano de 2002, passou a representar a salvação do 

povo argentino, sendo considerado o fenômeno K. Segundo Sagra & Iturbe 255, a 

grandeza desse momento foi pautada pela derrota de Menen, no retorno do 

processo eleitoral legítimo, na necessidade do voto útil, no enfrentamento que 

Kirchner terá para com os movimentos de massa que, através de seus 

posicionamentos e lutas, conseguiram derrubar cinco presidentes, deixando em 

ruínas o regime político. Todas as mobilizações são realizadas em torno de 

melhores empregos, educação, trabalho e saúde para o povo, e pelo cumprimento 

dos acordos feitos com as centrais dos trabalhadores, diante do cenário econômico 

e social. O presidente Kirchner deve trabalhar com relação de forças de diferentes 

classes sociais e ficar atento aos mecanismos que a classe trabalhadora poderá se 

utilizar, caso ele tome alguma decisão que seja considerada inadequada. 

Para tanto, Kirchner, até o presente momento, está enfrentando todos os 

conflitos, compreendendo todos os fluxos e refluxos da revolução social silenciosa, 
                                            
254  Kirschner é membro da ala esquerda do partido Justicialista.   
255 SAGRA, Alicia & ITURBE, Alejandro, O estágio atual da revolução Argentina, Marxismo Vivo, 
junho de 2003. (Mimeo). 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

198

recebendo todos os representantes dos trabalhadores e de outros movimentos 

sociais sem repressão, respeitando as manifestações, intervindo sempre após ouvir 

o posicionamento dos trabalhadores, e isso nos deixa claro que houve uma união do 

governo, burguesia, imperialismo e trabalhadores organizados, superando 

momentos políticos de debilidade. Isso não significa, segundo Sagra & Iturbe, que os 

trabalhadores organizados e estratos sociais médios não se manifestem mediante o 

descumprimento das regras estabelecidas previamente pelo governo. 

É importante registrar que as entidades representativas sindicais, intelectuais, 

estudiosos, pesquisadores, políticos, entre outros continuam, se organizando, 

estando atentos aos resultados do censo oficial de 2001 e 2002, que registra 50% 

de desempregados e subempregados e a desnutrição convertida num problema 

endêmico. Portanto, a bandeira de luta continua sendo a proteção integral e a 

seguridade social dos trabalhadores e cidadãos argentinos. 

Nessa medida, os autores salientam que, da mesma forma que Kirchner e 

equipe receberam apoio popular e das instituições para alterar o caos, qualquer 

vacilada nas políticas públicas de emprego, saúde, educação e meio ambiente, entre 

outras, poderá levar à intervenção do movimento de massas e de especialistas. 

Essa dinâmica dialética não foi abolida do sistema social vigente. 

Desse modo, teremos que contemplar mais uma vez, neste estudo, as 

marchas e contra marchas, fluxos e refluxos que há décadas a população argentina 

vivencia. Os argentinos, do ponto de vista do desenvolvimento de sua auto-estima, 

não se arrefeceram. Entendendo-se auto-estima como a confiança na capacidade 

de pensar e enfrentar os desafios advindos da vida cotidiana, seja ela externa ou 

interna. Coopersmith, já em 1967 referia-se a estudos que indicavam:  

[...] Uma pessoa com auto-estima alta mantém uma imagem bastante 
constante das suas capacidades e da sua distinção como pessoa, e 
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que pessoas criativas têm alto grau de auto-estima. Estas pessoas 
com auto-estima alta também têm maior probabilidade para assumir 
papéis ativos em grupos sociais e efetivamente expressam as suas 
visões. Menos preocupados por medos e ambivalências, 
aparentemente se orientam mais diretivamente e realisticamente às 
suas metas pessoais. 
[...] a avaliação que o indivíduo faz, e que habitualmente mantém, em 
relação a si mesmo. Expressa uma atitude de aprovação ou 
desaprovação e indica o grau em que o indivíduo se considera 
capaz, importante e valioso. Em suma, a auto-estima é um juízo de 
valor que se expressa mediante as atitudes que o indivíduo mantém 
em face de si mesmo. “É uma experiência subjetiva que o indivíduo 
expõe aos outros por relatos verbais e expressões públicas de 
comportamentos”. 256  
 

Isto posto, os argentinos são perseverantes, pois utilizam seus potenciais 

através da educação adquirida, entendendo que a evolução do processo político e o 

seu equilíbrio emocional provêm de sua elevada auto-estima. 

 

3. Estudos e evidências empíricas sobre desemprego, formas alternativas de 

emprego e impacto sobre a saúde 

O nosso propósito maior é estudar a saúde física e mental de ex-empregados 

brasileiros e argentinos do mercado de trabalho formal que se encontram 

empregados na informalidade. Para tanto, faz-se necessário um breve contorno 

histórico e a consideração das variáveis implícitas das marchas e contra marchas, 

para que possamos identificar, ao longo deste trajeto a fragilidade do Sistema de 

Seguridade Social e, especificamente, neste caso, o Sistema de Saúde, e as 

nuances com que a sociedade argentina vem enfrentando a decadência econômica 

e social.  

Cabe salientar que os estudos sobre o mercado de trabalho argentino levam a 

um melhor entendimento das políticas de trabalho e emprego e das condições 

                                            
256 COOPERSMITH, Stanley. The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman, 1967, p.4-5. 
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práticas sociopolíticas das políticas sociais. Além disso, apóiam-nos na averiguação 

da influência da globalização no mercado de trabalho e na vida dos cidadãos e a sua 

contrapartida, representada pelo processo evolutivo da informalidade. O contexto 

criado pelas ligações estreitas desse conjunto de elementos, o desenvolvimento da 

pobreza, a exclusão social e a governabilidade no e do Mercado de trabalho levam o 

trabalhador a vivenciar novas ocupações e a aceitar trabalhos para sua 

sobrevivência. Assim sendo, iremos verificar que a pesquisa de campo, mais as 

teorias aqui apresentadas, comprovam o quanto a saúde física e mental dos 

empregados oriundos do mercado formal que passam a trafegar pela informalidade 

é afetada e quão, de certa forma, esse fenômeno é desconsiderado pela sociedade. 

Ao pensarmos a sociedade Argentina, temos que ter em mente todo o 

processo histórico apresentado na primeira seção deste capítulo. Podemos verificar, 

segundo Grassi, que os indicadores de pobreza, do emprego precário desprotegido 

de legislação e o desemprego formam o desenho da decadência da sociedade 

argentina. Os analistas políticos acreditam que essa decadência decorre da 

construção e das ações de políticas públicas equivocadas, especificamente da 

política de trabalho. 257 

Para entendermos melhor as intervenções inadequadas do Estado no campo 

das políticas públicas, que afetaram muito a seguridade social dos trabalhadores, 

quanto ao seu local de ocupação e, mais profundamente, quanto à sua segurança 

pessoal, devemos nos remeter, de forma sucinta, ao processo de institucionalização 

do mercado de trabalho durante o governo Menem, entre 1989 – 1999. Este período 

foi marcado pelas medidas que flexibilizam o mercado de trabalho, ou seja, que 

                                            
257 GRASSI, Estela, Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame, 
Buenos Aires: Ed. Espacio, 2003, cap. 4, p.109-150. 
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retiram direitos sociais trabalhistas. Embora Eduardo Cúria – Secretário da Gestão 

Econômica adote um discurso moderno e progressista, herança da política 

peronista, ao assumir a defesa dos interesses do setor assalariado, esse discurso é 

apenas para acalmar os trabalhadores e vender uma visão ideologizada sobre a 

forma de possibilidades para a alteração do status quo.  

[...] La flexibilización laboral es asunto de negociación. Negociación 
que será facilitada cuanto más definida se perciba la común 
disposición de los sectores – empresarios y trabajadores – a realizar 
sus aportes en aras de una estrategia de acumulación exitosa. La 
flexibilización laboral lleva a sacrificar en lo fundamental derechos en 
expectativa. Puede sacrificarse la expectativa de una contratación 
estable, pero la alternativa real  al empleo transitorio es más bien el 
empleo nulo. Si no hay adaptabilidad a la movibilidad interempresa, 
la salida del despido puede constituir una pérdida permanente del 
empleo. 258 

Com todo um discurso político fundamentado na política neoliberal-

menemista, o projeto do Secretário Cúria não sobrevive, iniciando-se um outro 

discurso, ainda no ano de 1989, com o secretário que o substitui Rodolfo Diaz. O 

novo secretário procura reconverter o discurso anterior, enfatizando a emergência de 

criação de empregos e a necessidade de um apoio jurídico que regulamente o 

mercado de trabalho e garanta direitos ao trabalhador no novo contexto nacional e 

internacional. Em 1990, apresenta-se ao parlamento a Lei do Emprego, nº 24.013,  

que é promulgada parcialmente em 5 de dezembro de 1991,  juntamente com a lei 

de Acidentes de Trabalho, eliminando-se,  assim,  as Caixas de Pensões 

Familiares.259  

                                            
258 CURIA, Eduardo Luís, Flexibilidad laboral: una aproximación macroeconómica,  El crecimiento 
como práctica, Buenos Aires: Editorial Tesis, p. 12. 
259  Segundo PAZ, Benjamín Gómez, Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
da Universidad de Buenos Aires, as Cajas de Asignaciones Familiares son asignaciones familiares 
que tuvieron su origen en la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores, ponderando las 
necesidades individuales (cargas de familia), sin que el beneficio retroalimentara una situación de 
crisis económica que podría darse en el supuesto de disponer un aumento general de las 
remuneraciones. En un segundo momento de su evolución se apreció que podía ser un instrumento 
idóneo para favorecer el mejoramiento de la tasa de natalidad por medio de subsidios por matrimonio, 
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O âmbito de aplicação da nova Lei, seus objetivos e competências 

contemplam um conjunto de dimensões laborais, constituindo-se em um novo código 

trabalhista. Dentre os aspectos tratados destacamos: regularizar o emprego não-

registrado, promover a defesa do emprego, proteger os trabalhadores 

desempregados, criar serviços de qualificação, construir estatísticas, apoiar os 

serviços do Conselho Nacional de Emprego, programar reforços para o aumento da 

produtividade, determinar o salário mínimo, estabelecer o seguro desemprego. A 

referida Lei compreende cento e sessenta artigos que deveriam ser cumpridos 

rigorosamente, no intuito de preservar a vida ocupacional e mental do trabalhador.  

Cabe lembrar que, juntamente com a Ley Del Empleo, nº 24.013 de 1991, 

sanciona-se a Lei n. 24.028, de 1991, com a finalidade de promover estratos de 

empresas e grupos de trabalhadores em situação de desvantagem no mercado de 

trabalho. Criam-se condições especiais para incentivar as contratações nas 

pequenas e médias empresas e de mulheres, jovens e inválidos de guerra. Podemos 

afirmar que essa lei tem, como finalidade principal, oferecer um paliativo transitório 

de emergência, principalmente considerando as pequenas e médias empresas que, 

nesse período, defrontam-se com uma enorme quantidade de litígios, acidentes de 

trabalho e enfermidades profissionais.  

Bellocchio deixa claro que a regulamentação do mercado de trabalho pré-

reforma neoliberal apresenta vários problemas e se distancia muito do objetivo 

principal, que seria o de prevenir o desemprego e os acidentes de trabalho, criando 
                                                                                                                                        
maternidad y de asignaciones familiares que dieran cierta seguridad a quienes temían no poder 
asumir económicamente las cargas del nuevo estado civil y del nacimiento, crianza, sostén y 
educación de los hijos. El régimen de asignaciones familiares consagrado por la ley 24.714, que 
abrogó el que estuvo vigente a partir del 1-I-1969 (art. 31, ley 18.017), profundizó la denominada 
tendencia de la "racionalización de las asignaciones familiares" y previó dos modalidades que la 
normativa denomina "subsistemas": Apud RONCONI, Lucas, La seguridad social en Argentina, 
Buenos Aires: Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional - Fundación Gobierno y Sociedad, 
2002.  
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um comportamento distorcido no mercado de trabalho. 260 O mercado de trabalho, 

após os anos de 1990, segundo esse autor, deve ser visto em um contexto de 

globalização e de alta competitividade de produtos e serviços. Todos devem estar 

atentos às exigências do mercado, buscando a sua empregabilidade. Este enfoque, 

ainda de acordo com esse autor, foi compreendido e aplicado equivocadamente; por 

não haver de fato a presença do Estado no mercado de trabalho, uma autoridade no 

comando, os mecanismos de controle passaram a ser ineficazes ou por vezes 

inexistentes. 

Para os trabalhadores argentinos, a primeira Lei que considera a reparação 

de danos no trabalho data de 1915 - Lei de Acidentes de Trabalho n.º 9.688. Cabe 

salientar que essa lei significa um marco significativo para a construção de normas, 

regras e leis que contemplam as especificidades dos contratos de trabalho e, 

especialmente, observa o interesse social da proteção dos trabalhadores frente aos 

riscos advindos do trabalho. Essa lei sofre modificações em seu conteúdo original no 

ano de 1995, quando é substituída pela Lei de Riscos do Trabalho, que segue os 

pressupostos da teoria de sistemas. 261 Não podemos deixar de mencionar que 

essas modificações acontecem nos entornos políticos, econômicos, jurídicos e 

sociais, formalizando-se sob a forma de instrumentos jurídicos ou de jurisprudência. 

Cabe registrar que, ainda no ano de 1995, é criada a Lei nº. 24 557, em 13 de 

setembro, sobre riscos do trabalho, que cria e dispõe sobre um outro ator no 

mercado de trabalho: as seguradoras de riscos de trabalho. Essa lei tem o objetivo 

                                            
260 BELLOCCHIO, Raúl Angel,  La decadencia de Argentina, Buenos Aires: Ediciones Realidad 
Argentina, 2003. 
261 A Teoria Geral de Sistemas surge com os trabalhos de Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 
1950 e 1968.  A Teoria não busca solucionar problemas ou apresentar soluções práticas, mas sim 
produzir teorias e formulações conceptuais que podem criar conduções de aplicação na realidade 
empírica. http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy, consultada em dezembro de 2005. 
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de reduzir os danos no trabalho, através do exercício da prevenção; reparação de 

danos causados pelos acidentes de trabalho e enfermidades profissionais; 

reabilitação, requalificação e realocação do trabalhador acidentado; e da promoção 

da negociação coletiva para o aprimoramento das medidas de prevenção e das 

prestações reparadoras. 

Portanto, os dados do contexto social, político e cultural sob os quais se 

mantêm emaranhadas as reformas de trabalho e do sistema da seguridade social 

são: 

• A pequena margem para a defesa das instituições de proteção social, 

permitindo que o pensamento neoliberal se torne hegemônico no senso 

comum. 

• Um esforço político e um conjunto de atividades culturais sistemáticos 

para reorientar o sentido das instituições da seguridade pública social 

na direção de uma maior individualização e mercantilização da força de 

trabalho. 

• O processo de transformação no campo sindical, os seus desacertos e 

os realinhamentos, que geram a situação ambígua de os sindicatos 

comporem um projeto que impulsiona uma política que debilita as 

instituições trabalhistas. 

• O peso que, historicamente, tiveram os sindicatos no controle das 

Obras Sociais, no nível das relações político-institucionais que definem 

os interesses imediatos dos atores. Diferentes especialistas coincidem 

em afirmar que, no início dos anos de 1990, como parte das 

negociações das leis trabalhistas, o governo aceitou assumir as dívidas 
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das Obras Sociais Sindicais – promessa postergada no marco das 

sucessivas reformas reiteradas ao longo de todo período.262 

Assim, a reforma do Sistema da Previdência e a desregulação do Sistema 

das Obras Sociais integram o quadro de reorganização normativa da legislação 

trabalhista da década de 1990. Mediante essa situação de crise econômica e social, 

os sindicatos se mobilizam em defesa dos assalariados. Entre 1989 e 1991, os 

sindicatos mobilizam os assalariados e promovem uma forte resistência pela defesa 

dos trabalhadores assalariados, tanto nas ruas como no parlamento e diretamente 

no Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Entretanto, em 1991, os 

sindicatos se enfraquecem, prevalecendo a identidade e a filiação política peronista.  

Imediatamente após o novo código laboral ter sido aprovado, ainda no ano de 

1991, novos debates surgem sobre as relações de trabalho, como a proposta de 

descentralização da negociação salarial, na qual as organizações empresariais 

apontam para uma individualização das negociações entre empresas e comissões 

internas e a manutenção dos sindicatos como parte integrante das mesmas. E, 

finalmente, o governo consegue aprovar mudanças nas negociações coletivas, 

através do Decreto 470/1993, que modifica a Lei 14.250. As novas regras enfatizam 

a liberdade de negociação entre os protagonistas sociais, adaptando as normas às 

situações sociais. Dessa maneira, entre 1980 e 1993, completa-se o processo da 

reforma laboral argentina.  

A pauta do ano de 1993 foi o desemprego e a desregulamentação das Obras 

Sociais. Salientamos que a reforma no Sistema Público de Seguridade Social 

                                            
262 DANANI, Claudia; MAGDALENA Chiara & FILC, Judith, El Fondo de reparación histórica del 
Conurbano Bonaerense: Una aproximación macro institucional. Instituto del Conurbano, Serie 
Informes de Investigación nº 2, Universidad Nacional de General Sarmiento, 1997. 
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pleiteava a necessidade de empregos e a igualdade de condições para os 

desempregados e para aqueles sem proteção. Porém, de acordo com Danani, torna-

se necessário reconhecer que as reformas econômicas e sociais que se 

desenvolvem na Argentina, nos últimos vinte e cinco anos, fundam relações sociais 

que produzem e expressam diferentes discursos sobre a “generalidade da 

ordem”.263  

A natureza essencialmente política dessas reformas leva a identificar a 

transformação do setor público que, de forma progressiva, perde o seu perfil 

universalista. Um exemplo claro é quando os usuários dos hospitais públicos são 

descaracterizados do conceito de cidadãos e passam a ser rotulados de pobres ou 

excluídos socialmente. Nesse contexto, podemos verificar ou caracterizar a 

decadência dos que até então eram afiliados das Obras Sociais, ou seja, todos os 

trabalhadores assalariados formais. Faz-se necessário a compreensão do quão 

difícil é, para o trabalhador que era empregado formalmente, passar para a 

informalidade ou o desemprego. Essa mudança exige apreender leis e decretos, 

bem como incorporá-los em um Plano Social – denominado de livre afiliação, nome 

dado após as reformas das Obras Sociais, que abarca a livre eleição da Obra Social 

através do decreto 9 de 1993, assegurado mediante dois poderosos argumentos: a 

identificação cativa dos beneficiários, e a imputação de pura formalidade para servir 

de revestimento às declarações de solidariedade.  

Também para o nosso objetivo - A Saúde Física e Mental de Ex-empregados 

do Mercado de Trabalho Formal do Ramo de Metalurgia. Um estudo comparativo 

entre trabalhadores brasileiros e argentinos que se encontram empregados na 

                                            
263 DANANI, Claudia, C. Condiciones y prácticas sociopolíticas en las políticas sociales: las obras 
sociales, más allá de la libre afiliación. In: LINDEBOIN, Javier  & DANANI, Claudia C. Entre el trabajo 
u la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada. Buenos 
Aires: Editora Biblos, 2003.  p. 225 – 251 
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informalidade - é importante, como bem diz Danani, levar em consideração o 

sindicalismo sob o aspecto prioritário de duas questões: o peso quantitativo das 

Obras Sociais no conjunto do modelo organizacional; e as características estruturais 

de sua participação – a integração ao Sistema. A autora afirma que o traço 

diferencial do seguro saúde na Argentina é a maneira como o setor representativo 

sindical se integrou ao Sistema Público de Seguridade Social apenas pela área da 

saúde. Salienta que a experiência internacional mostra modelos melhores sucedidos 

quando o sindicalismo desempenha um papel relevante na administração e gestão 

de Sistemas que envolvem outras modalidades amplas e universalistas.  

Danani salienta que a análise do sindicalismo em relação às Obras Sociais, 

desde 1995, significa remeter o olhar para dois grandes agrupamentos – Central de 

los Trabajadores Argentinos - CTA e Central General de los Trabajadores – CGT. A 

CGT começa a discutir uma estratégia autônoma com relação às Obras Sociais a 

partir do Decreto 292 de 1995 e, ao seu redor, consolida-se um modelo de 

sindicalismo-empresa disposto a assumir os reclames políticos do empresariado de 

equilíbrio do lucro de caixa, reforçando a tradição sindicalista burocrática que, por 

mais de meio século, é interlocutor fundamental da categoria dos trabalhadores, 

reproduzindo o regime social de acumulação. A CTA, desde princípios do ano de 

2000, protagoniza um papel mais aderente aos interesses dos trabalhadores, na 

medida em que formula uma proposta de seguro de emprego e formação 

relativamente universal, pois dirige-se aos chefes de família. 

Lisa Zanetti, em 1997, desenvolve uma análise da situação política argentina 

na qual trata da administração pública e pergunta: o que se passa com a teoria 
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crítica que não se materializa em propostas práticas? 264 Danani busca responder a 

essa questão afirmando que o Sistema de Saúde, há tempos, mostra-se incapaz de 

atender satisfatoriamente a população. As reformas realizadas são inadequadas, 

não erradicaram seus piores males, ao contrário, estimulam-nos, por exemplo, a 

desigualdade, segmentação, falta de controle, inexistência de solidariedade, entre 

outros. No entanto, um outro tipo de reforma implicaria numa atividade intensa, uma 

tarefa de construção deliberada e pública de organização consciente da convivência 

social. Para tanto, basta pensarmos que homens e mulheres são possuidores de 

liberdade superior às simples escolhas de mercado. 

Segundo Grassi, o ano de 1994 deve ser considerado como o ano da 

efervescência social, revoltas populares, conflitos sociais nas províncias, retirada do 

Projeto de Emergência Ocupacional, e, a nível nacional, o debate acerca do projeto 

de Lei da Reforma Trabalhista avança mesmo encontrando forte oposição de 

diferentes setores, surgem alguns acordos entre sindicatos e empresários como, por 

exemplo, dos automobilistas. 265 

Caminhando juntamente com essas marchas e contra marchas argentinas, 

seguem as sucessivas missões do Fundo Monetário Internacional – FMI, que insiste 

na ampliação da flexibilização do mercado de trabalho, na manutenção do baixo piso 

salarial, no rebaixamento dos custos do trabalho para conter ou fazer frente ao 

elevado índice de desemprego. 

                                            
264 ZANETTI, Lisa, Advancing praxis, connecting critical theory with practice in Public Administration, 
The American Review of Public Administration, vol. XXVII, nº 02, 1997. 
265 GRASSI, Estela op.cit. 
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O denominado efeito tequila, em 1995, afeta diretamente a Argentina, 

sustando o ciclo de prosperidade que se inicia com o plano da conversibilidade de 

1989. 266   

Nesse período, o discurso ideológico da elite política e empresarial centra-se 

na defesa do trabalho flexível, considerando ser essa a melhor saída para a crise, 

esquecendo que o problema social era muito mais abrangente, construindo um 

processo de degeneração do bem estar social. Essa degeneração social leva à crise 

macroeconômica que desencadeia a instabilidade dos segurados. A insegurança e a 

desproteção social invadem todas as categorias de trabalhadores, provocando um 

conjunto de intervenções públicas que deterioram ainda mais o mercado de trabalho, 

do tipo: redução do seguro desemprego ao mínimo, redução dos salários, redução 

de dependentes, maior flexibilidade da jornada de trabalho, dispensa de 

trabalhadores, diminuição dos encargos sociais para as empresas, parcos recursos 

para a manutenção e proteção do emprego, e desorganização do mercado de 

trabalho de forma descriteriosa. 

Mesmo assim, cabe registrar que as reformas trabalhistas de 1995 

provocaram profundas transformações no sistema de relações de trabalho. A Lei 24 

635, de 1996, cria o Serviço de Conciliação Trabalhista Obrigatório, conseguindo 

regulamentar o seguro sobre acidentes de trabalho. Este período foi pautado por 

vitórias no âmbito da organização sindical para realizar reformas pontuais e 

desenvolver projetos globais que continham, em seu bojo, a mudança do regime de 

contrato de trabalho, redução do custo trabalhista e criação de empregos. Porém, da 

mesma maneira que as marchas e contra marchas retardam o avanço da 

                                            
266 O efeito da crise financeira mexicana de 1995 sobre a economia argentina denomina-se Efeito 
Tequila. 
Plano de conversibilidade foi executado durante o governo Menem, a sua principal característica era 
taxa de câmbio fixa com relação ao dólar de 1:1. 
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implantação de concepções sobre a Saúde e a Promoção da Saúde na Argentina, 

também impedem a concretização das reformas da economia e, especificamente, do 

mercado de trabalho. De modo que, no ano de 1997, novas e conhecidas 

discussões retornam ao cenário argentino. Discussões sobre os mesmos pontos 

citados anteriormente, o presidente Menen apresenta um outro projeto de reforma 

trabalhista, em julho de 1997, que foi consensuado com todos os setores 

interessados. No processo de discussão, desavenças vêm à baila quanto ao nível e 

tipo de negociação coletiva, indenização de desemprego, extensão de jornada de 

trabalho, irregularidades na contratação por tempo indeterminado, desamparo total 

aos trabalhadores inseridos na informalidade, entre outros.  

A obra reformista, de 1996, tinha gerado a esperança de criação de postos de 

trabalho de melhor qualidade mediante o fenômeno da globalização, no entanto, os 

empresários deixam de contratar devido ao aumento dos custos trabalhistas e, mais 

uma vez, instala-se a crise no mercado trabalho. Fica claro que essa crise serve 

para mostrar que a política realizada se assenta em condições de máxima 

desigualdade de poder entre classes quanto às resistências, derrotas e 

compromissos.  

Assim, durante os anos de 1990, o trabalhador argentino pauperiza-se, perde 

força de luta e de organização, vivenciando a precariedade de trabalho e emprego, 

instabilidade de novos postos, remuneração rebaixada, desemprego e informalidade, 

entre outros. Nessa medida, vivencia-se no período uma derrota dos trabalhadores 

como classe, sua força de trabalho passa a ser de um cidadão que vive apenas para 

trabalhar.  

Nessa situação mais uma vez de caos, a Central dos Trabalhadores 

Argentinos – CTA percebe, através de seus dirigentes e militantes,  que as políticas 
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laborais e as disputas pelas normas inscrevem-se,  como bem diz Grassi, nos 

processos culturais de significação, que dão lugar a uma re-moralização da vida 

social e de uma nova disciplina para aqueles que permanecem  e estão disponíveis  

no mundo da produção.267  

Assim, a Central dos Trabalhadores Argentinos – CTA apreende a 

necessidade e a importância do trabalho e das políticas de trabalho, enfocando as 

normas que formam significados culturais expressivos que podem remoralizar a vida 

social. Percebem, ainda, o processo gestacional de uma nova disciplina de trabalho 

apoiado por um discurso alternativo que, por vezes, assume os interesses coletivos. 

Nessa medida, assumem o papel de vanguarda no Encontro Nacional por um Novo 

Pensamento, onde se empenham e fortalecem o Movimento ao perceberem que o 

referido encontro é permeado pela disputa hegemônica político-cultural que fora 

desencadeada no país através de intelectuais, políticos, trabalhadores e outros 

grupos sociais.268 A Central teve a capacidade de captar a necessidade do NOVO, 

passando a investir, no referido Encontro, na busca de alternativas e saídas para 

incorporar a bandeira de luta hasteada pelo então general Victor de Gennaro. O 

general tinha como objetivo mostrar a necessidade de reconstruir a figura do 

trabalhador que está inserido no mercado de trabalho e tem uma relação com esse 

mercado na condição de mão-de-obra livre. Desse modo, a Central respeita as 

situações heterogêneas, assume a diversidade e os novos riscos. Essa postura e 

essa bandeira de luta também foram aplaudidas pelo economista Cláudio Lozano, 

ao afirmar:  

[...] a função primordial de todo pensamento [...] é a capacidade de 
produzir novos sentidos para a experiência humana, clarifica ainda 

                                            
267 GRASSI, Estela, op.cit., p. 109-150 
268 Encontro Nacional por um Novo Pensamento, realizado em 21 de Novembro de 1997 pela Central 
dos Trabalhadores Argentinos – CTA.  
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dizendo que: é nesta pequena definição que a importância desse 
significado (mudança do pensamento) é contemplada pelos 
integrantes do CTA. 269  

 
Torna-se patente a necessidade desse movimento dirigir-se para a 

reconceitualização das definições de exclusão social, marginalidade social, 

pensamento-ação, ação social, intervenção social, promoção humana e promoção 

social. A Central dos Trabalhadores da Argentina, mais os pensadores e 

interventores do mundo do trabalho, tiveram o intuito de reconstruir a figura do 

trabalhador que, de certa forma, acabou se fragmentando e se perdendo, tanto entre 

os intelectuais como entre os dirigentes governamentais e sindicais.  

Em 1999, Fernando De La Rúa chega ao poder através da aliança de 

distintos partidos políticos de centro e de esquerda moderada. Sua vitória é 

considerada um grande golpe para o partido justicialista. Tem-se clareza de que a 

sua vitória se deve à forte rejeição da corrupção desencadeada durante o mandato 

de Menem, assim como à falência econômica do país. De La Rúa aplica severas 

medidas econômicas com o intuito de melhorar a economia na Argentina, no 

entanto, são insuficientes para estabilizar a economia do país e realizar 

investimentos que gerassem empregos formais. Conforme mencionado 

anteriormente, as finanças públicas e a capacidade produtiva da indústria argentina 

continuam em precárias condições e, mais uma vez, o país enfrenta uma grave 

recessão, no ano de 2000. A dívida externa aumenta, mesmo assim o governo 

argentino, com o Fundo Monetário Internacional - FMI, firma um pacote de quarenta 

milhões de dólares para programas de obras públicas. Mediante o não-despertar da 

economia, pontuamos os desgastes na vida do trabalhador quanto à sua evolução 

                                            
269 LOZANO, Cláudio & FELETTI, Roberto,  Convertibilidad  y desempleo, crisis ocupacional en la 
Argentina. Diagnóstico. Análisis de las medidas oficiales, alternativas, Revista Aportes para el Estado 
y la Administración Gubernamental, Ano 3, nº 5, 1996.  
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ocupacional, ou na decadência da saúde física e mental de toda uma população. 

Registra-se a recessão, a fuga de capitais em ritmo acelerado e o descumprimento 

das condições impostas pelo FMI. 

Nos meses finais de 2001, o desemprego supera a barreira de 20%, há o 

congelamento bancário – corralito, desencadeando na população um 

comportamento generalizado de desconfiança, desesperança e baixa auto-estima ao 

perceberem as dificuldades para enfrentar esse momento de traição política. 

Mediante essa tensão psicossocial e econômica, realizam-se saques, manifestações 

populares na defesa e preservação humana. Salienta-se que graves incidentes 

ocorrem, provocando a morte de dezenas de pessoas, nos dias 19 e 20 de 

dezembro de 2001. Frente a mais esse caos, na metade de seu mandato De La Rúa 

renuncia, e,  como anotado em parágrafos anteriores, uma série de presidentes 

interinos assumem, sendo incapazes de estabilizar a situação.  

É importante realçar, seguindo o enfoque adotado por Danani, que a 

experiência neoliberal dos anos de 1990 se constitui em um fracasso. Danani faz um 

primeiro balanço acerca da dimensão política da experiência neoliberal afirmando 

que se constitui em um processo de transformação global e de época, que se 

caracteriza por um marco distinto na política – o de projetar a erradicação da 

política.270 

A autora afirma que a vitória do neoliberalismo na Argentina se confirma na 

política e do político, demonstrando que essa é uma prática pública de criação de 

significados, expressos em categorias de apreensão do mundo e de discursos 

políticos que pedem pela normalização da vida social. No entanto, esse conjunto de 

transformações e definições de responsabilidade do neoliberalismo só leva ao 

                                            
270DANANI, Claúdia C. op.cit.  
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empobrecimento da vida coletiva, a uma primarização dos significados, a uma 

individualização abstrata, contrária aos princípios de uma sociedade moderno-

progressista.  

Assim, houve uma devastação do comunitário, que pode ser vista sob a ótica 

da política como um processo de construção de instituições que regulam interesses, 

materializando-se e influenciando a sociedade como um todo. Nessa dimensão, a 

devastação neoliberal pode ser analisada dentro do conceito de limitação, ordem, 

regulamentação de uma dada sociedade, ou como uma crise orgânica da política 

que leva a uma devastação institucional.   

Danani destaca que o neoliberalismo argentino carrega, em seu bojo, a 

corrupção, justificada por uma digressão particular focada nas possibilidades e 

expectativas, visualizadas ou não, na ação política e nas formas construídas desses 

processos. Mais uma vez, a história da América Latina, a corrupção política ocupa 

lugar de destaque, obstruindo o desenvolvimento da cidadania, ou seja, do 

empoderamento (empowerment) comunitário. 271  

Para entender o comportamento e os resultados dos movimentos sociais 

argentinos, apresentaremos, a seguir, o conceito de empowerment, e a sua 

importância nesses movimentos. No campo do conceito de empoderamento, 

Carvalho realiza uma revisão da literatura e de documentos sobre o tema da 

promoção da saúde, na qual reflete sobre os múltiplos sentidos dessa 

categoria/estratégia, analisando-a em profundidade. Esse autor sugere classificar a 

categoria empowerment em psicológico e comunitário.272 O empowerment 

comunitário contribui para a definição de Promoção da Saúde, pois transforma o 
                                            
271 Empowerment comunitário é utilizado neste caso como a vertente que amplia a visão de 
Promoção da Saúde e incorpora a visão de empowerment psicológico. 
272 CARVALHO, Sérgio Resende. Os múltiplos sentidos da categoria empowerment no projeto de 
Promoção à Saúde, Cadernos de Saúde Pública, v.20 nº. 4, Rio de Janeiro Julho/Agosto 2004. 
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status quo do indivíduo, e nessa medida, produzem-se sujeitos saudáveis. O referido 

autor cita ainda Rappaport, teórico da psicologia comunitária; Freire, educador, 

empowerment education – preocupado com a educação para a transformação; 

Alinsky, ativista social norte americano; e outros pesquisadores anglo-saxônicos que 

apresentam esse conceito e demonstram, em seus estudos, o compromisso da 

defesa da vida, além de contemplar o individual e o coletivo. 273  

Carvalho enfatiza o fato que o empoderamento comunitário é um elemento 

primordial para a politização das estratégias da nova promoção social. Sendo assim, 

há um processo de resignificação e repolitização do sentido do empowerment e a 

noção de poder é trabalhada como um recurso material ou não. Assim, ao 

considerar o empowerment comunitário deve-se levar em conta a redistribuição de 

poder e a resistência daqueles que perdem o poder. A conseqüência prática dessa 

ação implica afirmar que o projeto impõe transformações e elimina discursos vazios, 

infundados sobre a pobreza ou exclusão, adotando-se uma postura de cidadão 

ativo, que enfrenta os problemas macros e microssociais da iniqüidade social, 

abordando e colocando em discussão as diferenças de poder entre países ricos e 

pobres, especialistas e não-especialistas, excluídos e não-excluídos, homens e 

mulheres, entre outros. 

Segundo Rissel, o empowerment comunitário pode ser definido como um 

processo cujo resultado das ações que intervêm no poder pode levar a um acúmulo 

ou desacúmulo de poder nas esferas pessoais, intersubjetivas e políticas. 274 

Portanto, encontram-se elementos que caracterizam um patamar elevado de 

                                            
273 RAPPAPORT, Julian; FREIRE, Paulo; e ALINSKY, Saul são citados no artigo de CARVALHO, 
Sérgio Resende, op.cit.  
274 O desacúmulo de poder pessoal, intersubjetivo e político é denominado na literatura especializada 
anglo-saxônica de disempowerment. 
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empowerment psicológico, a participação ativa na ação política e a conquista de 

recursos materiais ou de poder por parte de indivíduos e de coletivos. 275 

Carvalho, afirma que: 

[...] no processo de empowerment comunitário observa-se a 
presença de fatores situados em distintas esferas da vida social. 
“[...] este entendimento permite afirmar que o poder convive, a todo 
momento e ao mesmo tempo , sob o influxo dos macro e 
microdeterminantes presentes na vida em sociedade. Não é possível 
pensar, por exemplo, em processos de empowerment comunitário 
sem levar em conta as demais instâncias de funcionamento da vida 
em sociedade, entre as quais: a intrapsíquica, a intersubjetiva, a 
familiar, a comunitária, a étnico-cultural. Pensar esta categoria como 
um continuum que ocorre desde o nível individual ao macro,  
passando pela de intermediação de coletivos e grupamentos sociais,  
conforme sugerido por Risse e Labonte, parece-me uma maneira 
produtiva de se pensar as práticas da saúde em uma perspectiva 
íntegra.276 
 

Sendo assim, o empowerment comunitário carrega a experiência do 

empowerment psicológico e vivencia a realidade objetiva das condições estruturais e 

suas mudanças frente à redistribuição de recursos. Segundo Labonte e Rissel, o 

empowerment comunitário necessita permanentemente da convivência com o 

determinismo social e o agenciamento humano – intervenções na comunidade. 277 

Portanto, essa categoria implica prática social que supra a falta de poder ou que 

exteriorize o poder contribuindo com a mudança das condições sócio-culturais. 

Carvalho ilustra este fato ao dizer que: 

[...] na saúde é possível constatar que, se por um lado, muitos 
estudos epidemiológicos demonstram o papel freqüentemente 
profundo da miséria e de outros fatores sociais, econômicos e 
políticos na determinação do estado da saúde do indivíduo, outros 
estudos demonstraram que indivíduos são capazes de reconfigurar o 
contexto social no qual vivem e que isto tem conseqüências positivas 
para a saúde. 
 

                                            
275 RISSEL Chris - Empowerment: the holy grail of health promotion? Health Promotion International, 
vol. 9, 1994. 
276 RISSEL, Chris op. cit; LABONTE, Ronald, Community empowerment, and health: implications for 
health promotion programs. American Journal of Health Promotion, n.6, 1992. . 
277 LABONTE, Ronald e RISSEL, Chris op.cit, APUD CARVALHO, Sergio Resende, op. cit.  
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Afirma ainda que: 

[...] a politização da saúde e de estratégias de promoção não 
significa que apenas a ação política direta é que tem validade. Quer 
dizer, isto sim, que devemos sempre “enquadrar os problemas de 
saúde e sua solução no seu contexto social, político e econômico”. 
‘[...] o empowerment pode se dar tanto em nível do coletivo quanto 
da relação intersubjetiva, podendo ocorrer em distintos espaços da 
ação sanitária, sejam eles o de promoção, de prevenção, de cura 
e/ou de reabilitação. Considero que um aspecto central do 
empowerment comunitário, seja a possibilidade de que indivíduos e 
coletivos venham a desenvolver competências para participar da vida 
em sociedade, o que inclui habilidades, mas também um 
pensamento reflexivo que qualifica a ação política’ 278 
 

Essa noção exige, segundo Nina Wallerstein, controle sobre os determinantes 

da saúde e controle dos indivíduos sobre seus destinos. 279 Assim, há de se valorizar 

que, para ser dono do próprio destino, deve desencadear-se um processo que 

determina condições e exige aquisição de competências tanto psicológicas como 

comunitárias. Isso tudo implica desenvolvimento dos mecanismos de auto-estima, 

auto-conhecimento, e de análise crítica sobre o meio no qual cada pessoa está 

inserida, considerando os movimentos políticos sociais e econômicos, e 

desenvolvendo a sua capacidade de intervenção através dos recursos pessoais, 

individuais e coletivos.  

No caso Argentino, o empowerment cumpriu o seu papel. Através do trabalho 

das centrais sindicais e de profissionais /intelectuais comprometidos com o 

desenvolvimento social do país, que objetivam o bem estar psico-sócio-econômico 

da população, além de repassarem a noção da necessidade de um poder maior. 

Dessa maneira, organizações sindicais e de movimentos sociais conseguem, através 

da ação, apoiarem propostas, reflexões e decisões que têm, em seu bojo, o 

desenvolvimento da consciência crítica, e que contribuem para o desenvolvimento 
                                            
278 ROBERTSON, Anne, & Minkler Meredith. New health promotion movement: a critical examination. 
Health Education Quarterly, vol.21, 1992. 
279 WALLERSTEIN, Nina. Powerleness, empowerment, and health: implications for health promotion 
programs. American Journal of Health Promotion, vol. 6, 1992. 
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da capacidade de intervir na realidade, mostrando a legitimidade da população. Com 

isso, contribuem para a igualdade social, a justiça social e para uma melhor 

qualidade de vida. 

Esse paralelo foi feito com o intuito de nos propiciar a leitura concreta sobre a 

realidade da população e dos trabalhadores argentinos mediante, bem como diz 

Danani & Lindeboin: “[...] os espúrios interesses privados que são identificados como 

interesses particulares de personalidades políticas e que afetam diretamente a 

população”. 280 

Sabe-se, no entanto, que uma das maiores preocupações dos pensadores, 

filósofos, médicos, sociólogos, economistas, advogados, políticos, sindicalistas e de 

uma grande parte da população Argentina se fundamentam nas grandes 

transformações do trabalho, da força de trabalho e no mercado de trabalho. Nesse 

desenho, visualiza-se a produção da vida social através da transformação do 

trabalho, das políticas sociais, das políticas neoliberais que, como bem diz Danani, 

não se constituem nem no caminho, nem nas respostas adequadas para a resolução 

dos problemas sociais. 281   

A autora deixa claro que, para a Argentina, as políticas assistenciais do tipo 

Jefas y Jefes de Hogares, não chegam a representar programas de inclusão pelo 

trabalho ou contribuir para o desenvolvimento da cidadania. Ao contrário, colaboram 

para a exclusão, desintegração, injustiça e desigualdade. Afirma que, antes dos 

anos de 1990, não havia desproteção social e precariedade no trabalho e nas 

relações de trabalho. De 1991 até 2003, muitas modificações nas políticas públicas 
                                            
280 DANANI, Claudia C. & LINDEBOIN, Javier, Trabajo, política y políticas sociales en los años de 
1990. Hay algo de particular en el caso argentino? In: LINDEBOIN, Javier  & DANANI, Claudia C. 
op.cit. p. 253 -267.  
281 DANANI, Claudia C., Condiciones y prácticas sociopolíticas en las políticas sociales: las obras 
sociales más allá de la libre afiliación, In: LINDEBOIN, Javier  & DANANI, Claudia C. op.cit. p.230 – 
251. 
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foram efetuadas, destruindo décadas de proteção aos trabalhadores assalariados. 

As propostas derivadas da hegemonia neoliberal foram incapazes de conter os 

índices negativos que resultam das políticas de reforma. 282 Em suma, a autora 

clama por uma restauração política no âmbito de uma genuína democratização, para 

realizar a difícil tarefa de explicar e atribuir as responsabilidades e de reconhecer a 

ignorância dos envolvidos para buscar o objetivo de uma vida melhor para os 

trabalhadores argentinos.  

Contudo, em janeiro do ano de 2001, após a saída de De La Rúa – presidente 

constitucional, a câmara dos deputados nomeia Ramón Puerta, que permanece no 

cargo de 20 a 23 de dezembro de 2001; em seguida, nomeia Rodrigues Saá, que 

permanece no cargo do dia 23 de dezembro a 30 dezembro de 2001; na seqüência, 

a câmara dos deputados elege o novo presidente, Eduardo Oscar Camaño, que 

permanece no cargo de 30 de dezembro de 2001 ao 1º  de janeiro de 2002. 

Finalmente, a Assembléia Nacional Legislativa elege Eduardo Duhalde, em 01 de 

janeiro de 2002. O período presidencial de Duhalde foi um período considerado 

apenas como mais um refrão falso: “desculpem-nos, o nosso objetivo é trabalhar 

para construir um país melhor”.283 

A Administração de Duhalde elabora um plano econômico que fracassa, 

embora afirmasse à população que estava trabalhando com os melhores 

especialistas do mundo, pois a Argentina havia chegado ao extremo. A população 

argentina, no entanto, mediante a falta de transparência, falta de atendimento 

médico, falta de emprego, falta de perspectivas, enfrentando o corrallito (semi-

congelamento de depósitos bancários), manifesta-se de várias formas contra a falta 

                                            
282 DANANI, Claudia C. op.cit. 
283 Frase mencionada como recorrente nos discursos do Presidente Duhalde na reportagem de 
LEFCOVICH, Sandra, Povo pede saída de Duhalde. In: Correio Brasiliense, Brasília, 21 de fevereiro 
de 2002. 
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de transparência na administração e consegue, através de sua organização, depor o 

governo. O povo consegue mostrar, publicamente, que os programas – Programa de 

Alimentación, Programa de Jefas y Jefes de Hogares –, mantidos por Duhalde, não 

se constituem em uma resposta para superar a crise social.  

Desempregados, sindicalistas, aposentados, correntistas com o dinheiro 

retido nos bancos saem às ruas, exteriorizando a sua angústia e decepção através 

de protestos. Utilizam como recurso vaias, cercamento da Casa Rosada e 

panelaços. A bandeira de luta contra a política recessiva e o novo orçamento 

pleiteava a criação de 50 mil novos postos de trabalho, alimentos, fim do corralito, 

seguridade social universal, e mudanças significativas no projeto de Orçamento.284 

Cuidadosamente, devemos processar a leitura deste momento social vivido 

pela população argentina, remetendo o olhar para as dificuldades enfrentadas por 

todos os segmentos da sociedade. No entanto, o nosso objeto de estudo está 

focado na saúde física e mental de ex-trabalhadores do mercado formal que, desde 

os anos de 1990, não conseguindo reingressar nesse mercado de trabalho, passam 

a participar do mercado de trabalho informal.  

Esta autora registra que esse movimento histórico leva a uma instabilidade 

social, que produz a desorganização de todos os serviços sociais. A perda de 

atenção dos serviços básicos leva a Argentina a vivenciar um mercado de trabalho 

desregulamentado e a precariedade de emprego. Eis, então, que se diagnostica o 

                                            
284 Casa Rosada é a denominação do Palácio do Governo instalado na Praça de Maio, Buenos Aires, 
Argentina.  
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crescimento da informalidade, o comprometimento com a falta de regras para com 

os cuidados à saúde do trabalhador, levando a uma crescente desproteção social.285 

O protesto realizado para a derrubada de Duhalde, nos primeiros meses de 

2003, fez com que os argentinos vivenciassem, de perto, a falência econômica do 

país, o desemprego, a insegurança, a informalidade e a necessidade de mudança 

no sistema político. A derrocada de Duhalde abre espaço para que a população 

novamente possa dar um salto de qualidade e de vivenciar o país em constante 

transição, sem metas para atingir, sem rumo. 

Finalmente, a população argentina vai às urnas em maio de 2003 e, de forma 

constitucional, elege o Presidente Kirchner, que toma posse dia 25 do mesmo mês. 

Kirchner assume sob compromissos e contingências estabelecidos pelos 

representantes sindicais, empresariais e movimentos populares. Essas 

contingências fazem com que o novo presidente elaborasse seu discurso à nação 

contemplando as necessidades básicas exigidas pela população.  

Kirchner, em seu discurso de posse, propõe ao povo argentino uma reflexão 

sobre os objetivos do Governo e as diretrizes de gestão para que a sociedade 

argentina tome conhecimento do caminho a ser percorrido. Acreditamos ser 

importante destacar alguns pontos enfatizados pelo novo presidente eleito na sua 

primeira manifestação na condição de dirigente da nação. 

Em primeiro lugar, Kirchner reivindica a colaboração de todos e frisa que, 

para alcançar todos objetivos necessários para superar a crise, deve-se estar acima 

de qualquer divisão partidária. O seu objetivo, segundo expõe, é o de construir 

práticas coletivas de cooperação que superem discursos individualistas que 

                                            
285 Lembramos ao leitor a definição de informalidade e de mercado de trabalho informal que se 
encontram nas notas n.1 e 7 do capítulo I. E, o conceito de promoção à saúde que se encontra na 
nota de n.15 do capítulo I. 
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caracterizam os partidos que se opõem às suas proposta. Cita os países civilizados, 

que vivenciam a democracia discutindo e cooperando.  

Kirchner, na seqüência, convida a todos para inventar o futuro, firmar 

prioridades nacionais criando políticas de Estado de longo prazo para que, no futuro, 

haja tranqüilidade. Acentua que a nação argentina, naquele momento, vira a página 

de uma história passada e inicia a reconstrução da nova história, que se inicia de 

uma decisão coletiva e consciente. Enfatiza ainda os fracassos, as dores 

vivenciadas pelo povo argentino, afirmando que esse momento é o de 

transformação social, cultural, econômica e política. Faz um breve histórico dos anos 

de 1980, 1990 e início do conturbado ano de 2000, assegurando que as práticas 

anteriores não deverão ser repetidas. O seu maior compromisso é romper com a 

ganância dos grupos que detêm a concentração da riqueza e do poder econômico, 

contribuindo para o desencadeamento do processo de empobrecimento, 

desemprego, doenças, e consolidando a pobreza e a exclusão de milhões de 

argentinos.  

Kirchner, sua equipe, intelectuais, dirigentes sindicais, entre outros, prometem 

superar o passado com novos paradigmas. Conceitua uma boa administração: 

aquela construída dia-a-dia, com planejamento para a economia do país, para a 

saúde da população e para a inclusão de todos os cidadãos, existindo investimentos 

para que o mercado de trabalho inclua os cidadãos, qualificando-os e lhes dando 

dignidade de vida. 

A estratégia que será adotada pelo novo governo, segundo Kirchner, será a 

avaliação cotidiana, através de mesas de diálogo em todos os setores da vida social 

do povo argentino. Acentua que um governo não se mede pelos discursos de seus 

funcionários ou equipes de trabalho, mas pelas ações concretas das equipes de 
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todos os ministérios. Reivindica a soma de esforços de toda a população e não a 

divisão ou subtração, deixando claro que não existem instrumentos mágicos para a 

alteração do status quo. 

Afirma que nenhum governante ou dirigente é capaz de governar só com sua 

capacidade, há necessidade de uma cidadania disposta a participar ativamente 

desse processo. A gestão de Kirchner promete reconstruir um capitalismo nacional 

que gere alternativas de mobilidade social ascendente. Esse é um compromisso de 

nacionalismo e compromisso com a nação. Um país desenvolvido protege seus 

trabalhadores, suas indústrias, seus produtores.  

O objetivo é re-construir uma Argentina com progresso social, para tanto, é 

necessário promover políticas ativas que permitam o desenvolvimento e o 

crescimento econômico do país, a geração de novos postos de trabalho e um 

ingresso mais justo no mercado de trabalho, recuperando valores de solidariedade e 

de justiça social. Acrescenta o conceito de que o mercado é eficiente para a 

organização da economia, mas não tem potencial para fazer articulações sociais no 

que diz respeito à superação das exclusões ou abandonos.  

Kirchner assinala, com ênfase, que é o Estado que deve ser o grande 

reparador das desigualdades e injustiças sociais, permitindo a inclusão e 

fortalecendo o acesso a educação, a saúde, a habitação, baseado no esforço e 

trabalho de cada cidadão. Deve-se, ainda, viabilizar os direitos constitucionais, 

protegendo sempre os setores mais vulneráveis da sociedade como os 

trabalhadores, aposentados, pensionistas, usuários e consumidores. 

Finalmente, Kirchner assume sua disposição para enfrentar, junto com toda a 

nação, as reformas cabíveis respeitando a constituição, lutando contra a pobreza 

econômica e contra a pobreza cívica. Pretende ser a geração que assumiu o poder 
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da governabilidade com o diálogo popular, reinstalando a mobilidade social 

ascendente, promovendo os quesitos cultura, trabalho, saúde, educação, seguridade 

social, extinção da informalidade, aplicabilidade da moral e respeito às normas e as 

leis. Portanto, a promoção da sociedade argentina será baseada no conhecimento, e 

esse conhecimento será compartilhado com toda a nação.  

Compromete-se assumir um esforço articulador e regulador na saúde pública, 

somando esforços com os subsetores públicos das províncias e da capital, privados 

e das obras sociais, perseguindo a orientação de atendimento universal, gerando 

programas que facilitem a acessibilidade para os serviços médicos e para a 

distribuição de medicamentos. O governo tem como objetivo maior construir um 

Sistema Nacional de Saúde que possa ser modelo na atenção aos agravos primários 

da saúde e que se integre nas políticas de prevenção e promoção da saúde dos 

cidadãos argentinos. 286 

O estudo acima se faz necessário para que possamos visualizar, através do 

movimento político, os estudos e as evidências empíricas sobre o desemprego, as 

formas alternativas de emprego e seus impactos sobre a saúde. No caso da 

Argentina, as marchas e contra marchas foram vivenciadas de forma vital pela 

nação. A história política se constitui em uma vivência ativa da população, criando 

novos comportamentos, representando um elemento de destaque na análise do 

povo argentino.  

Registro, através desse estudo, que a população argentina historicamente 

considera e prima, mesmo com marchas e contra marchas, pelo processo educativo 

e pela busca da inserção digna de todos na sociedade, buscando, cotidianamente, 

                                            
286 PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, Discurso del Señor Presidente de 
la Nación, Doctor Néstor Kirchner, ante a Honorable Asamblea Legislativa en 25 de mayo de 2003. 
Buenos Aires: Prensa de la Presidencia de la Nación Argentina, 2003.  
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avançar no desenvolvimento da consciência social. Os intelectuais e profissionais 

voltados para a formação educativa, nas décadas de 1990 e 2000, tiveram seus 

salários rebaixados a níveis vergonhosos, perderam o reconhecimento social de 

suas carreiras e os incentivos adequados para desenvolver o seu trabalho com 

qualidade. Mesmo assim, não deixaram de investir na própria formação e na 

formação dos cidadãos, acreditando que o processo educacional é um dos 

instrumentos de mudança social. 287 

Nosso estudo mostra que, de fato, o processo educacional contribuiu para o 

desenvolvimento da consciência social do cidadão, expressa pelo direito reparador, 

que possibilita a relação de compromisso e contrato entre as pessoas e persegue os 

valores morais incorporados no trabalho, como é bem definido por Durkheim. 288 

Assim, a consciência coletiva observada nos estudos sobre o cotidiano da 

população argentina, tanto com respeito ao tema por ora estudado quanto para o 

desenvolvimento da consciência social, mediante a realidade de mundo vivenciada 

passa a ser maior que a consciência individual. Esse fenômeno é característico da 

sociedade moderna, a consciência coletiva não desvaloriza a consciência individual, 

ela deve ser desenvolvida com o objetivo da preservação e, portanto, contra a 

violação dos imperativos sociais. 289 

É nesse contexto que Durkheim persegue a idéia de pretender que o 

indivíduo nasça da sociedade,  e não que a sociedade nasça dos indivíduos, há de 

se construir uma sociedade orgânica e solidária,  ou seja, conferir as representações 

coletivas a uma determinada sociedade. 
                                            
287 Entre as mudanças implementadas ao longo dos anos de 1990, destacam-se: a reformulação do 
ensino do segundo ciclo, mudanças na estrutura da formação profissional e técnica, e a introdução 
dos cursos de pós-graduação.  
288 Podemos definir direito reparador como códigos que regem os direitos do cidadão – códigos civis – 
e que permitem a indenização ou reparação quando infringidos. DURKHEIM, Émile, As regras do 
método sociológico. São Paulo: Ed. Martin Claret, 2002. 
289 DURKHEIM, Émile, As regras do método sociológico. São Paulo: Ed. Martin Claret, 2002. 
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Assim sendo, podemos entender as representações coletivas como sendo: 

[...] o produto de uma imensa cooperação que se estende não 
apenas no espaço, mas no tempo também; para fazê-las, uma 
multiplicidade de espíritos associaram-se, misturaram e combinaram 
suas idéias e sentimentos;  longas séries de gerações acumularam 
nelas sua experiência e sabedoria. Uma intelectualidade muito 
particular, infinitamente mais rica e mais complexa do que a do 
indivíduo está aí concentrada.  290 
 

A solidariedade social é a grande responsável pela coesão ocorrida na 

população argentina com o basta de marchas e contra marchas. O povo se rebela e 

luta contra as ameaças externas, mostrando,  nitidamente,  as duas consciências – 

individual, aquela que representa os desejos pessoais distintos –,  e a consciência 

coletiva – comum a nós humanos viventes em sociedade. Os políticos – dirigentes 

do país em questão – estavam levando a sociedade ao suicídio, ou seja, a 

sociedade estava agindo sobre o indivíduo, sem permitir que o mesmo pudesse 

ousar o desafio à organização da coletividade. 

[...] considerando que o suicídio é um ato  da pessoa e que só a ela 
atinge, tudo indica que deva depender exclusivamente de fatores 
individuais e que sua explicação, por conseguinte, caiba tão somente 
à psicologia. De fato, não é pelo temperamento do suicida, por seu 
caráter, por seus antecedentes, pelos fatos da sua história privada 
que em geral se explica a sua decisão?   291 
 

Portanto, a sociedade argentina – formada por indivíduos de toda espécie – 

mostra o seu peso quanto à capacidade coletiva de interação e interrelação social, 

conseguindo manifestar o seu potencial de solidariedade.  A sociedade argentina se 

organiza considerando a história da nação, contempla todas as gerações pertinentes 

ao passado, presente, e futuro com ações e reflexões profundas, reconhecendo a 

sua força para alterar o status quo. 292 

                                            
290 DURKHEIM, Émile, op.cit. 
291 DURKHEIM, Émile, op.cit.. 
292 DURKHEIM, Émile, op.cit. 
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Nessa medida, partimos do pressuposto que os argentinos se encontram 

localizados segundo uma compreensão dialética de totalidade, ou seja, há sempre 

uma relação de interação e real conexão entre o indivíduo e o todo,  e o todo é 

criado contemplando as partes. Portanto, o fenômeno da identidade e os objetos 

devem ser entendidos dentro de uma totalidade concreta, ilustrando com Lefèbvre: 

[...] Nada é isolado. Isolar um fato, fenômeno e depois conservá-lo 
pelo entendimento neste isolamento, é privá-lo de sentido, de 
explicação, de conteúdo. É imobilizá-lo artificialmente, matá-lo. É 
transformar a natureza através do entendimento metafísico – num 
acúmulo de objetos exteriores uns aos outros, num caos de 
fenômenos  293 
 

Dentro dessa perspectiva,  a identidade é de fato um fenômeno social e não 

há como dissociar a identidade singular do contexto total que é a sociedade. É 

nesse contexto histórico e social que o homem constrói o seu repertório de 

determinações e estabelece os modos de identidade. 

Marx compreende que ‘’os indivíduos produzem em sociedade, portanto, a 

produção dos indivíduos determinada socialmente, é por certo o ponto de partida...”  

E acentua que: “O homem é no sentido mais literal, um zoon politikon, não só 

animal social, mas animal que apenas se isola em sociedade”. 294 

Assim, podemos concluir que o povo argentino,  após marchas e contra 

marchas,   percebe que é regido por um Estado de Direito, onde o poder é do povo, 

e é o povo que elege os seus representantes para governar, de tal forma que 

materializem seus desejos, anseios e consagrem de forma decente a Constituição 

Nacional, visto ser através da mesma que se garantem os direitos fundamentais do 

homem.  

                                            
293 LEFÈBVRE, Henri, apud GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação. São Paulo: Autores 
Associados, 1983, p.25. 
294 MARX, Karl, Manuscritos econômicos e filosóficos: terceiro manuscrito, São Paulo: Abril Cultural. 
2ª edição, ano 1978. p. 3-48. Zoom politikon é uma expressão grega que define o homem como um 
animal político. 
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De acordo com a análise de Rins, os direitos fundamentais do homem são 

inalienáveis e anteriores ao Estado, portanto, forma-se uma barreira frente às 

eventuais arbitrariedades do poder. A autora lembra ainda que a liberdade, a 

propriedade e a segurança  do indivíduo são as idéias básicas para a construção 

desses direitos. 295  

Os indivíduos gozam de liberdades civis, econômicas, de pensamento,  e das 

chamadas liberdade de oposição,  que estabelecem os limites. Dessa forma, 

garantem seus direitos de discussão e de participação, consagrando a Constituição 

Nacional. O direito inviolável e sagrado,  tal como bem definido na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem,  é um instrumento facilitador e adequado para a 

realização da liberdade individual, e essa liberdade individual deve ser 

acompanhada pela segurança jurídica, contemplando assim o Estado de Direito.296 

Rins & Winter consideram que os argentinos conseguiram decantar o Estado 

de Direito, perceberam,  frente ao caos vivido nessas duas últimas décadas, que são 

homens livres e podem opinar, gozar de seus direitos, escolher uma carreira, optar 

por um trabalho e perseguir um ideal político,  entre outros. Compreenderam que os 

seus direitos e garantias da Constituição Nacional devem ser cumpridos e 

preservados. Têm a clareza do pleno exercício de seus direitos políticos, da 

liberdade de voto, do direito à iniciativa popular e consulta popular, de gozar de boa 

saúde, e de ambiente são e equilibrado. Essas cartacterísticas e comportamentos 

são pertinentes para o desenvolvimento humano e o direito de ação de amparo, 

entre outros.  

                                            
295 RINS, Cristina & Winter, María Felisa - La Argentina, una historia para pensar. 1776 – 1996. 
Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1996. 
296 RINS, Cristina & Winter, María Felisa, op.cit.  



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

229

As autoras registram que,  lamentavelmente,  esses direitos, por vezes,  não 

são respeitados em sua plenitude, porém, a luta deve ser incansável, na busca 

incessante da transparência e do respeito aos Direitos Universais do Homem e de 

seu Estado de Direito.297 

No estudo que realizamos,  percebemos que os argentinos conseguiram 

adquirir confiança na sua auto-capacidade de pensar e passam a enfrentar os 

desafios advindos da vida cotidiana.  

[...] pessoas com auto-estima alta também têm maior probabilidade 
para assumir papéis ativos em grupos sociais e efetivamente 
expressam as suas visões. Menos preocupados por medos e 
ambivalências, aparentemente se orientam mais diretivamente e 
realisticamente às suas metas pessoais..  298  
 

A autora deste trabalho acredita que o nível de escolaridade da população 

argentina exerce forte influência quanto ao reconhecimento da necessidade da 

preservação física e mental, servindo de meta orientadora para as tomadas de 

decisão, no que se refere ao posicionamento e enfrentamento do quadro  político-

socioeconômico.299 O processo educacional argentino sempre privilegiou a 

universalidade e,  através desse espírito, os atores passam a assumir a estratégia 

metodológica voltada para o cientificismo/intervencionista.300 Segundo Lovisolo: “a 

Argentina dominou a estratégia intervencionista que confronta a universidade e a 

                                            
297 RINS, Cristina & Winter, Maria Felisa – op. cit. 
298 COOPERSMITH, Stanley, The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman, 1967, p.4-5. 
299 O perfil educacional das crianças e jovens argentinos em 1990 mostra que: 98,4% das crianças de 
7 a 12 anos se encontram matriculadas no sistema escolar; da mesma forma que 68,8% dos jovens 
entre 13 e 19, e 23,6% dos jovens adultos entre 20 e 24 anos. Esse mesmo perfil em 2001, após 
marchas e contramarchas, distribui-se da seguinte maneira: 99,4; 83,2 e 40,5%, respectivamente.  
300 Os atores da educação, na Argentina, adotam uma estratégia intervencionista, que confronta a 
universidade e a intelectualidade com os poderes dominantes, em especial, o Estado, além de 
enfrentamentos significativos entre os defensores de cada estratégia.   
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intelectualidade com os poderes dominantes, em especial, o do Estado, além de 

enfrentamentos significativos... 301 

Ora, a estratégia metodológica intervencionista materializou-se como força 

social e desde o início,  marcado pelo Movimento Universitário Reformista (MUR) ,  

em 1928,  o movimento estrutura-se a partir de uma visão de práxis ativa. 302 Não 

cabe aqui discorrer sobre a história da Reforma Educacional Argentina, porém, cabe 

registrá-la e pontuá-la como mais um adjetivo, um mecanismo contributivo na 

conformação  da consciência social do indivíduo. 

Larrañaga confirma a tese de que a educação é um dos determinantes mais 

importantes para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Ao falar sobre 

educação e superação da pobreza,  sinaliza três itens,  a saber: a educação deve 

ser entendida como um fim em si mesma, uma sociedade mais educada é mais 

desenvolvida; a educação é um determinante essencial do crescimento econômico; 

o acesso equitativo às instituições educativas possibilita a redução das 

desigualdades sociais e da pobreza.  

Nesse sentido,  a finalidade educacional ultrapassa o âmbito econômico,  

incluindo valores transcendentes como a liberdade, justiça, autodeterminação, 

preservação entre outros. Porém, enfatiza que o crescimento econômico depende do 

conteúdo educacional utilizado na formação dos recursos de pessoas,  e afirma que 

a educação constitui em um aspecto básico das políticas orientadas com o intuito de 

reduzir as desigualdades e na superação da pobreza. A evolução das capacidades 

intelectuais está vinculada diretamente à educação, ocorrendo no longo prazo.  

                                            
301 LOVISOLO, Hugo, Comunidades Científicas: condições ou estratégias de mudança. Educação e 
Sociedade, ano XVIII, nº. 59. Agosto de 1997.p. 230-297. 
302 LOVISOLO, Hugo, op.cit. 
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O autor afirma que  a educação favorece a integração social e promove 

formas culturais comuns que vão desde a construção histórica da sua pátria, a 

evolução da história, gerando valores solidários e humanistas. O respeito mútuo 

advém das trocas de experiências e vivências entre os diferentes estratos sociais. 

303  O autor aponta como principal problema,  em matéria de trabalho na América 

Latina,  a baixa produtividade, a precariedade dos empregos,   sendo que a única 

saída para a transformação está no quesito educação.304 

Assim, é reconhecido que a educação é um sólido mecanismo tanto de 

mobilidade social quanto da construção da consciência social e da cidadania. O 

impacto da educação contribui com a redução da pobreza, diminuição das 

diferenças sociais, crescimento econômico e desenvolvimento social integral do 

indivíduo, trazendo benefícios à sua vida laboral, que permite maior patamar 

econômico, dando-lhe condições de elevar a sua qualidade de vida, evoluir  e 

preservar a sua saúde física e mental.  

Defendemos que o povo argentino soube interiorizar o conhecimento. 

Mediante o caos,  a população exterioriza esse conhecimento, utiliza o poder 

cidadão e intervém na realidade, determinando providências e ações na 

reorganização do país para que novamente a Argentina pudesse ter orgulho de seu 

TRABALHO e da construção da realidade cotidiana. 

Carlos Tomada – Ministro do Trabalho da Administração Kirchner –,  

cumprindo seu papel de administrador político e sendo fiscalizado pelo povo, alega 

que a Argentina, prafraseando o presidente,  encontra-se em fase de plena 

reconstrução. 
                                            
303 LARRAÑAGA, Osvaldo., Educación y superación de la pobreza en América Latina. In: 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, PNUD. 
Estrategia para reducir la pobreza en América Latina y el Caribe. Quito: PNUD, 1997. 
304 LARRAÑAGA, Osvaldo, op.cit. 
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Em sua fala sobre o Empleo en América Latina, o Ministro Tomada, por conta 

do IV Cumbre de las Américas, junto com os demais países da região, registra que a 

ação reparadora não é pertinente apenas ao caso argentino. No entanto, 

compromete-se a corrigir os níveis de desemprego e pobreza e buscar maior 

eqüidade social. Para Tomada, se faz necessário um balanço sobre o governo 

Kirchner, o tipo de crescimento econômico que está levando a população a 

empregar-se novamente, a luta contra a informalide305 e,  particularmente,  sobre a 

sua gestão,  e avaliar a aceitação popular das novas mudanças. 

O importante,  para este estudo,  é o registro dessa nova etapa 2003 – 2005, 

voltada para a Mesa de Diálogo,  para a promoção do Trabalho Decente, que nos 

servirá para a análise do conteúdo das entrevistas com os desempregados do 

mercado formal que estão na informalidade. 

Na gestão de Kirchner, durante os anos de 2003-2005, o governo instala um 

Plano de Saúde Federal, compreendendo quatro eixos de ação que representam 

objetivos centrais e permanentes do Ministério da Saúde,  conforme são listados 

abaixo.306 

1. Reformar a totalidade do Sistema de Saúde, incluindo o setor privado, 

estabelecendo as responsabilidades de cada agente. 

2. Desenhar o Sistema a partir da estratégia de Atenção Primária de  

Saúde. 

3. Outorgar prioridade a todas as ações que fortaleçam o príncipio da 

eqüidade e o acesso ao financiamento. 

                                            
305 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Plan Nacional de Regularización 
del Trabajo. Provincia de Buenos Aires, novembro de 2005.  
306 MINISTÉRIO DE LA SALUD.  Bases del Plan Federal de Salud. 2004- 2007. Província de Buenos 
Aires, maio de 2004. 
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4. Promover a participação comunitária em todos os níveis. 

O Plano foi elaborado levando em consideração os Objetivos do Milênio, 

definidos pela Organização das Nações Unidas - ONU, no ano de 2000, 

constituindo-se em mais de cem metas, em virtude da vontade política de dar 

visibilidade aos compromissos que estão sendo assumidos em todos os níveis de 

governo – nacional, provincial e municipal - e o setor privado. 307  O Plano está 

sendo elaborado por meio de uma metodologia coletiva e participativa, afinando as 

suas propostas e metas a cada ano.  

O modelo à Atenção Primária de Saúde compreende os seguintes objetivos: 

hierarquizar e credenciar as ações de promoção e prevenção da saúde; promover 

um compromisso federal sobre cobertura e acesso ao atendimento; ampliar o acesso 

da população em redes e serviços de saúde; validar a qualidade do serviço de 

saúde; fortalecer os hospitais públicos; promover os seguros de saúde; e fomentar o 

acesso aos medicamentos. 

O modelo de gestão orienta-se para: realizar acordos de gestão entre a nação 

e as províncias; desenvolver sistemas de informação em áreas estratégicas para a 

gestão da saúde; promover a qualidade organizacional e a gestão assistencial; 

regular os recursos humanos; regular tecnologia. 

O modelo de financiamento inclui: criar o seguro nacional de enfermidades 

especiais; articular o Fundo Nacional Compensatório; destinar recurso per capta aos 

agentes dos seguros de saúde, ajustado segundo o risco; fortalecer as Obras 

Sociais.  

                                            
307 Os Objetivos do Milênio constituem-se em oito: erradicar a fome e a miséria; educação básica de 
qualidade para todos; igualdade entre sexos e a valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; 
empoderar os mais pobres; melhorar a saúde das gestantes; combater a AIDS, a malária e outras 
doenças; qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; combater o desemprego. 
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Com os objetivos e orientações acima estabelecidos, não há como fugir do 

apoio integral dos profissionais da área, dos agentes locais e da atuação federal 

para a efetividade e cumprimento das estratégias que visam atingir, integralmente, o 

problema da saúde e enfermidades. Aliado a essa premissa, cabe a todos exercer a 

atenção às pessoas e do conjunto social, a integração da assistência, aos agravos 

da saúde, a prevenção, promoção e reabilitação. 

Assim, a política de Saúde no governo Kirchner, entre 2003 e 2005, 

estabelece a missão de estender o sistema de atendimento à saúde para as 

comunidades e para os domicílios. Com esse movimento, a realidade social e a 

saúde da população argentina serão conhecidas pelos profissionais e 

representantes do governo. Ao mesmo tempo, esse conhecimento estabelece um 

elo de comunicação entre indivíduo, família, cultura, valores e saberes da área da 

saúde, contribuindo para o desenvolvimento da consciência sanitária para atender 

as necessidades reais da população. 

Nesse contexto, a atenção primária é a prioridade absoluta, contemplando as 

ações de promoção e prevenção que diretamente contribuirão para o avanço da 

descentralização de forma sistêmica e organizada. Essa prioridade deverá ser 

interiorizada pelos governos locais (províncias e municípios) com o objetivo voltado 

para as ações políticas de saúde, promoção e prevenção sempre exercendo, 

instituindo a informação e modelando comportamentos. 308 

Este capítulo se encerra com um pequeno trecho de Bobbio ao analisar a 

força não política: 

[...] na medida em que se faz político, o intelectual trai a cultura; na 
medida em que se recusa a fazer-se político, a inutiliza. Ou traidor ou 

                                            
308 REPUBLICA ARGENTINA. MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE, Informe de Gestión, Janeiro 
de 2005. 
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inutilizador... essa antinomia nasce do fato que ambas são posições 
extremas e unilaterais em seu extremismo. A primeira faz da cultura 
e política dois termos antitéticos; a segunda reduz a cultura à política 
como se tratasse de um único termo. 
 

Bobbio utiliza o pensamento de Croce (em seus últimos escritos) para 

dissolver essa dificuldade quando: 

[...] Cada um de nós pode contribuir, cotidianamente, dos mais 
variados modos, para restaurar, para robustecer, para tornar mais 
operativo e combativo o amor pela liberdade, sem pretender ou 
esperar o absurdo, ou seja, que a política modifique a sua natureza, 
contrapor a ela uma força não política, uma força que a política 
jamais pode suprimir radicalmente porque renasce sempre no peito 
do homem e com a qual deverá sempre ajustar as contas (Indagini 
su Hegel, p. 159) 309 

 

Croce nos mostra que não há antítese e nem unidade imposta, mas há 

distinção e integração. Há uma força não-política e, portanto, a política não sufoca o 

homem. Porém, a política necessita dar-se conta de que possui essa força e passar 

a ser um elemento vivo e vivificador.  

A Argentina, neste momento, não está escrava de paixões partidárias. O povo 

está se valendo de valores morais e éticos, perseguindo os caminhos da 

reconstrução de uma possível nação digna. 

Vamos aguardar os resultados. 

                                            
309 CROCE, Benedetto, apud BOBBIO, Norberto, Os intelectuais e o poder: Dúvidas e opções dos 
homens de cultura na sociedade contemporânea.  São Paulo: Ed. UNESP, 1995. 
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CAPITULO V 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO DA INVESTIGAÇÃO, 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS E 

CARACTERÍSTICAS DAS AMOSTRAS 

 

O objetivo deste capítulo é o de expor a metodologia elaborada para a análise 

do nosso objeto de estudo. Trata-se de um estudo de caso, desenvolvido em duas 

localidades, na cidade de São Paulo, Brasil, e na Villa Constitución da província de 

Buenos Aires, Argentina.  

A coleta de dados foi realizada por meio da elaboração de um instrumento 

denominado: Sondagem. O instrumento foi construído direcionado à realidade social 

do indivíduo no mercado de trabalho, o processo saúde-doença e o fenômeno da 

informalidade. O marco teórico que adotamos concebe a formação da sociedade 

através da História, portanto, em contínua transformação. Um processo social não 

pode ser apreendido apenas por variáveis objetivas. Segundo Maria Cecília de 

Souza Minayo, ”A metodologia de uma pesquisa refere-se ao caminho do 

pensamento e da prática exercida na abordagem da realidade”. 310   

Ainda segundo essa autora, o processo de investigação alude a uma meta a 

ser alcançada, e não a um fato objetivo e preciso. Portanto, a tarefa do investigador, 

como bem diz Marx, é apoderar-se da matéria em seus pormenores, analisar 

diferentes formas de desenvolvimento e pesquisar a conexão intima entre as 

diferentes formas. Posteriormente, descreve-se o objeto de estudo. 311 Ademais, 

                                            
310 MINAYO, Maria Cecília de Souza Pesquisa social: teoria, método e criatividade, Petrópolis: Vozes, 
1994, p.16. 
311 MARX, Karl. O capital, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968, p.8 a 17.  
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nossa pesquisa é qualitativa sem se desconsiderar a importância dos aspectos 

quantitativos. 

Segundo Minayo & Sanches, o caráter qualitativo implica pensar as relações 

humanas, as atividades humanas e suas significações. 312 Ou seja, a pesquisa 

qualitativa necessita da linguagem para interpretar as relações quotidianas e os 

processos sociais, não devendo ser reduzida apenas a uma operacionalização de 

variáveis objetivas.  

A Sondagem foi aplicada na cidade de São Paulo – Brasil, no Sindicato da 

Força Sindical – Centro de Solidariedade ao Trabalhador, entre 14 e 18 de abril de 

2002. 313 Cabe lembrar que a Força Sindical, desde 1991, atua de modo destacado 

no processo de modernização do Sistema Público de Emprego brasileiro. 314 Um dos 

objetivos da Central - Força Sindical é lutar para garantir os direitos dos 

trabalhadores, empregando, segundo a palavra do presidente Paulo Pereira da Silva 

(2002), o apoio à capacitação e à intermediação de mão-de-obra. Os serviços 

oferecidos pelo Centro de Solidariedade ao Trabalhador possuem todas as 

condições de um atendimento com qualidade, com custo zero para o trabalhador.  

O Centro de Solidariedade foi inaugurado pelo Sindicato no dia 20 de Julho 

de 1998, em convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. Oferece todas as modalidades 

do Sistema Público de Emprego e, desde o início, atua em larga escala. De 1998 a 

2000, 394.433 (trezentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e trinta e três) vagas 

                                            
312 MINAYO, Maria Cecília de Souza & SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 
complementaridade. Cadernos de Saúde Pública, vol.9, n.3. p. 239-250. 
313 SONDAGEM – Instrumento construído pela autora desta tese, com o intuito de mapear a realidade 
do desempregado formal, inserido na informalidade.  
314 Sistema Público de Emprego se inicia no Brasil, em 1976, com a constituição do Sistema Nacional 
de Emprego - SINE no Ministério do Trabalho. No momento presente, esse Sistema agrega módulos 
de capacitação, seguro-desemprego e micro-crédito. A oferta dos serviços é efetuada tanto pelo 
poder público quanto pelos sindicatos, sendo financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador.  
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foram oferecidas e um total de 288.509 (duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e 

nove) trabalhadores foram recolocados no mercado de trabalho.  Nos períodos 

subseqüentes, de 2000 a 2003, 567.922 (quinhentos e sessenta e sete mil 

novecentos e vinte e duas) vagas foram oferecidas e 192.898 (cento e noventa e 

dois mil oitocentos e noventa e oito) trabalhadores recolocados. E, entre 2003 e 

2005, os números indicam 501.147 (quinhentos e hum mil cento e quarenta e sete) 

vagas oferecidas e 166.805 (cento e sessenta e seis mil oitocentos e cinco) 

trabalhadores foram recolocados no mercado de trabalho. 315 O desempenho 

medido por vaga/colocado diminui ao longo do período. Esse resultado, segundo os 

diretores do Centro, deve-se ao descompasso entre as qualificações requeridas 

pelas empresas para as novas vagas/trabalhadores e o déficit de escolaridade da 

força de trabalho brasileira, em especial das faixas etárias mais elevadas.  

 

 

 

 

 

Departamento de pré-seleção de currículos do Centro de Solidariedade do Trabalhador 

Força Sindical. 

Fonte – Site da Central da Força Sindical 

 

O Centro de Solidariedade conta com um total de aproximadamente 60.000 

(sessenta mil) empresas cadastradas, que trabalham em parceria e disponibilizam 

                                            
315 Esses dados foram fornecidos pelo Sr. Ricardo Pereira da Silva – gerente de capacitação de 
vagas, do Centro de Solidariedade do Trabalhador da Força Sindical. Registra-se que esses dados 
foram retirados do Cadastro Oficial do Centro de Solidariedade. 
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vagas. Segundo a Força Sindical, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador tornou-

se,  em 2005,  a maior agência de intermediação de mão-de-obra da América Latina.  

Cabe lembrar que o trabalhador registrado que se encontra desempregado, 

ao chegar no Centro de Solidariedade ao Trabalhador,  deve, como primeiro passo, 

providenciar/solicitar o seu direito de Seguro-Desemprego. Este benefício se 

constitui de cinco parcelas, calculadas com base nos últimos três meses,  durante o 

período de desemprego, que durava um tempo médio de 53 meses nos anos de 

2000.316 O trabalhador-desempregado providencia a solicitação do seguro-

desemprego e, ao mesmo tempo, realiza seu cadastro para pleitear novas 

oportunidades de emprego. 

Em seguida,  o trabalhador-desempregado passa pelo departamento de pré-

seleção. Este serviço faz a triagem e elenca as qualificações,  para buscar uma vaga  

disponível no mercado de trabalho adequada às características pessoais do 

desempregado-candidato.  

 

FONTE: Arquivo de Fotos da Força Sindical 
Departamento de pré-seleção do Centro de Solidariedade  

da Força Sindical, na sede da Liberdade, São Paulo. 
 

O Centro de Solidariedade do Trabalhador conta,  no período de 1999 a 2001,  

com cinco postos espalhados pela Grande São Paulo. Santo André atende os 

moradores da região do ABC, ou seja, Santo André,  São Bernardo e São Caetano; 

Guarulhos é uma opção para os moradores dessa cidade e da região norte do 

município de São Paulo; Santo Amaro atende a zona Sul do Município de São Paulo 

                                            
316 O seguro desemprego foi criado em 1986. Apenas o empregado registrado no mínimo por 03 
meses, e dispensado sem justa causa pode solicitar este benefício. 
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e cidades vizinhas; Osasco responde pela população dessa cidade, das cidades do 

entorno, bem como da região oeste do município de São Paulo; e o posto do Bairro 

da Liberdade, localizado no centro da cidade de São Paulo,  atende toda a região 

metropolitana. 

Escolhemos o Centro de Solidariedade/Liberdade para a aplicação do 

instrumento Sondagem aos trabalhadores-desempregados que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade – sujeitos alvo desta pesquisa, pelo fato de 

atender metalúrgicos de toda a Região Metropolitana de São Paulo, contar com 

infra-estrutura para realizar as entrevistas e pela indicação de seus dirigentes. Este 

posto, situado no Bairro da Liberdade em São Paulo, conta com uma infra-estrutura 

com capacidade para atender 3 mil pessoas,  diariamente. Constatamos,  em visita 

ao local,  que os funcionários trabalham uniformizados, treinados para atender o 

trabalhador de forma digna, com qualidade, e os procedimentos para a triagem são 

feitos por meio de instrumentos padronizados,  preenchidos de forma eletrônica e 

disponibilizados em rede. O prédio possui restaurante, lanchonete, vários banheiros, 

salas para cursos de qualificação, centro de telemarketing, biblioteca, salas de 

reunião e toiletes, além das salas pertinenes da administração. Há telões 

distribuídos no saguão e laterais do Centro que, durante a estada do trabalhador, 

apresentam noticiário sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo, filmes 

explicativos sobre a trajetória dos trabalhadores, entretenimentos e esclarecimentos 

gerais. 

O Centro de Solidariedade ao Trabalhador também possui um pólo de 

atendimento na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, no nordeste 

brasileiro, e está investindo na construção de um pólo no Rio de Janeiro. É 

importante registrar,  mais uma vez,  que cerca de 3.000 (três mil trabalhadores) 
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diariamente procuram o Centro à procura de uma oferta de emprego. Observamos 

que o atendimento é feito com qualidade, os(as) atendentes são qualificados(as) e 

têm como princípio o respeito à dignidade do trabalhador que,  no momento,  

encontra-se fora do mercado de trabalho formal. Há atendimento também on-line: o 

trabalhador preenche seu cadastro com dados pessoais e profissionais; estando no 

sistema, ele acessa a função e conhece as vagas disponíveis para a sua ocupação. 

Esse serviço também é gratuito. 

Em Buenos Aires – Argentina, a mesma Sondagem foi aplicada no Sindicato 

da Central de los Trabajadores Argentinos – CTA (metalúrgicos), entre 14 e 16 de 

Novembro de 2002, no pólo da Villa Constitución. A Central se encontra sediada em 

Buenos Aires – Argentina, à Avenida Independência, nº. 766. 

A Central de los Trabajadores Argentinos – CTA – foi fundada em 14 de 

novembro de 1992, tendo como objetivo perseguir três conceitos essenciais, a 

saber: a afiliação direta, democracia plena e autonomia política, para subsidiar a 

construção cotidiana da força dos trabalhadores e construir uma Argentina com 

trabalho, saúde, educação e justiça decente para todos.  

A Central atua em três direções:  

• afiliación directa: por primera vez en nuestro país, la afiliación 
de cada trabajador es directa. Todos los trabajadores, ocupados o 
no, pueden afiliarse a la Central.  
• elecciones directas: cada afiliado tiene voz y elige en forma 
directa a su conducción en los diferentes niveles (local, provincial y 
nacional). Se legitima la representatividad, se fortalece la democracia 
y se reivindica al trabajador en la nueva fábrica que es el barrio.  
• autonomía: el único interés al que obedece la CTA es al de la 
clase trabajadora. La central es autónoma de los grupos económicos, 
los Gobiernos y los partidos políticos.317 

Em 2002, a Central de los Trabajadores Argentinos – CTA, na Villa 

Constitución, é dirigida pelo Secretário Geral – Sr. Pedro Parada, que gentilmente 

                                            
317 CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS – CTA. Historia de la  formación de la CTA.  
Mimeo 2002 e site atualizado 2005. http://www.cta.org.ar/institucional/organizac.shtml  

http://www.cta.org.ar/institucional/afiliacion.shtml
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nos acolheu e contribuiu para que a Sondagem fosse respondida por ex-

empregados metalúrgicos do mercado de trabalho formal que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade – nossa população alvo. O Sr. Victorio 

Paulón assume, em 2002, o cargo de secretário geral da Unión Obrera Metalúrgica – 

UOM – da Central da Província de Santa Fé, membro da direção da CTA daquela 

província, que abrange San Nicolas e Villa Constitución. Gentilmente, o Sr. Victorio 

nos recepciona na Rodoviária de San Nicolas, e nos leva até a sede de Villa 

Constitución, local da aplicação da Sondagem.  

Notamos que o Instituto de Estúdios y Formación de la Central de los 

Trabajadores Argentinos – CTA se constitui a partir da articulação dos centros de 

estudos e investigação de distintas organizações. Em 2002, a CTA conta com,  

aproximadamente, 250 organizações e, no ano de 2005, supera a soma de mais de 

270 organizações, tendo como diretor o Sr. Cláudio Lozano.  

 

 

 

FONTE: CTA - Logotipo do Instituto e capa do livro de Formação 

 
Lozano afirma que: 
 

[...] Concurrentemente con la consolidación de nuestra central, el 
Instituto de Estudios y Formación ha ido ampliando y diversificando 
sus actividades y campos de acción. Además de su producción 
permanente de investigaciones, estadísticas, y análisis económicos, 
políticos y sociales elabora materiales e insumos, brinda 
asesoramiento técnico y metodológico y diseña estrategias y 
modelos de acción globales en las áreas de investigación, formación 
y comunicación.318 
 

                                            
318 LOZANO, Claudio - Globalización: Tecnologías del siglo XXI y políticas del siglo XVIII, Buenos 
Aires: Instituto de Estudios y Formación, 2000. (mimeo) 
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Fonte: http://www.villaconstitucion.com.ar  Ano 2002. 
 

A Sondagem foi criada com o intuito de apreender os depoimentos de ex-

empregados do mercado de trabalho formal do ramo da metalurgia que, após sua 

demissão, não reingressam no mercado de trabalho formal, encontrando-se, no 

momento da entrevista, empregados/ocupados na informalidade.  

Dentro da metodologia de estudo de caso e, por meio de amostra intencional, 

os depoimentos foram submetidos à análise quantitativa e qualitativa. A primeira foi 

realizada calculando-se a freqüência relativa das respostas, enquanto a última foi 

efetuada empregando-se a análise de conteúdo, segundo Bardin. Adicionalmente, 

tanto no Brasil quanto na Argentina, com o objetivo de contextualizar as relações 

sociais vivenciadas pelos ex-metalúrgicos empregados/ocupados na informalidade, 

Villa Constitución 

• Cabecera del Departamento 

Constitución 

• Dista de Buenos Aires 255 km, y 

de Rosario 50 km. 

• Código postal (2919) 

• Característica Telefónica (03400) 

• Vías de acceso: F.B.A.P. Rutas 

Provinciales Nº 21 y Nº 90. 

Aeropuerto privado de la empresa 

Acindar 

• Superficie 101 km² 

 

http://www.villaconstitucion.com.ar/
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entrevistamos os diretores das entidades e a sua interpretação foi concretizada, 

utilizando-se também a análise de conteúdo. 319   

A elaboração da Sondagem parte de três hipóteses: a) a mudança da 

situação ocupacional do trabalhador da formalidade para a informalidade contribui 

para o surgimento de problemas em sua saúde física e mental; b) a mudança da 

situação ocupacional do trabalhador da formalidade para a informalidade contribui 

para a inseguridade social; e c) a contextualização da informalidade no Brasil difere 

da informalidade na Argentina, considerando-se os fatores econômicos, políticos e 

psicossociais. Desse contexto em diante, levantaram-se informações sobre parte da 

trajetória de vida dos desempregados que se encontram empregados/ocupados na 

informalidade, considerando momentos profissionais, emocionais, sociais, físicos, 

econômicos e históricos.  

Adiantamos ao leitor que os resultados alcançados sugerem que a saúde 

física e mental do desempregado que se encontra ocupado na informalidade se vê 

seriamente comprometida a partir de sua demissão, diante das sucessivas tentativas 

de re-inserção no mercado de trabalho formal e com aumento do sentimento de 

desamparo320, devido, principalmente, à inseguridade social que o acompanha. As 

informações deste estudo, portanto, podem contribuir para subsidiar a formulação de 

ações de políticas públicas. 

2. Estrutura e composição da Sondagem: 

A Sondagem contempla 04 etapas, a saber:  

                                            
319 BARDIN, Laurence, Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, LDA, 1977. 
320 Define-se desamparo o despreparo do organismo humano frente a determinados estímulos do 
meio. COSTA, Jurandir Freire. O mito psicanalítico do desamparo. In BEZERRA JÚNIOR, Benilton e 
PLASTINO, Carlos Alberto. Corpo, afeto e linguagem: a questão do sentido hoje. Rio de Janeiro: 
Contra-Capa, 2001. p. 25-47. 
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• Parte A – Estudo das variáveis pertinentes ao tema, através de 

entrevistas, leituras realizadas e outros dados sobre o tema em 

questão. 

• Parte B – Construção e Aplicação do Instrumento para Coleta de 

informações sobre a Saúde Física e Mental de trabalhadores 

Argentinos e Brasileiros, ex-empregados do mercado formal do ramo 

de metalurgia que hoje se encontram empregados na Informalidade. 

• Parte C - Sistematização dos dados e análise de conteúdo.  

• Parte D – Geração de resultados que subsidiam o desenvolvimento da 

tese em questão e que operacionalizam os cuidados à Saúde Física e 

Mental de Trabalhadores Argentinos e Brasileiros, ex-empregados do 

Mercado de Trabalho Formal que se encontram empregados na 

Informalidade no ano de 2002. 

O instrumento de coleta consiste de um questionário composto por 50 

(cinqüenta) questões abertas, semi-abertas e fechadas que foram preenchidas pelos 

entrevistados.  

 

3. Procedimentos de campo e o contexto das relações sociais  

A aplicação da Sondagem seguiu, no Brasil e na Argentina, os procedimentos 

relacionados a seguir. 

Amostra Brasileira – O primeiro contato foi feito através de carta-ofício, 

enviada via Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Integração da América 

Latina – PROLAM/USP e cópia via correio eletrônico ao Senhor Presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo – Força Sindical. A autorização foi dada 02 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

246

dias após o contato.  Dada a autorização, marcamos uma entrevista com o Senhor 

Diretor José Maurício da Silva – Ceará, do Centro de Solidariedade ao Trabalhador, 

para que ele pudesse ter conhecimento do instrumento/Sondagem e  para que 

conhecêssemos o local onde seria realizada a coleta de informações. O terceiro 

passo foi reconhecer as dependências do Centro de Solidariedade ao Trabalhador e 

inteirar-se da rotina ali desenvolvida. O quarto passo foi a seleção e aplicação da 

Sondagem em 18 trabalhadores, ex-empregados do mercado de trabalho formal do 

setor de metalurgia que se encontram empregados/ocupados na informalidade. O 

quinto passo foi entrevistar o diretor do Centro de Solidariedade ao Trabalhador – 

Sr. Ceará, em uma entrevista semi-aberta. E o sexto e último passo, constitui de 

entrevista aberta com um ex-empregado do mercado de trabalho formal que se 

encontra empregado/ocupado na informalidade. 

A Sondagem brasileira foi aplicada no Centro de Solidariedade da Força 

Sindical – São Paulo – Brasil, situado à Rua Galvão Bueno, n.°172 – Bairro 

Liberdade – SP, sob a autorização e participação do Sr. Diretor José Maurício Silva 

– Ceará. O Centro de Solidariedade ao Trabalhador é uma agência não 

governamental que, além de providenciar o seguro desemprego, oferece cursos de 

qualificação e re-qualificação profissionais e encaminha o trabalhador. Segundo o 

Diretor, Sr. Ceará, o Centro já encaminhou e empregou milhares de pessoas. 

Salienta que a preocupação maior é com a qualificação e requalificação, devido às 

exigências de mão-de-obra especializada requeridas pelos postos de trabalho 

ofertados. Cita ainda que o Centro de Solidariedade ao Trabalhador conta com mais 

de 05 mil metros quadrados, integrados com aproximadamente 100 salas de aula, e 

um centro informatizado de primeira linha com mais de 200 computadores, operados 

por 300 atendentes treinados para ajudar o trabalhador e prestando serviços até 
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3000 pessoas/dia. Em seguida, o Diretor Ceará mostra a sala de espera para o 

cadastramento. Nesta sala, selecionamos de forma aleatória, do grupo de ex-

empregados do mercado de trabalho formal do setor metalúrgico, um conjunto de 18 

desempregados que se encontravam empregados/ocupados na informalidade.  Para 

essa seleção, solicitamos aos entrevistados a carteira profissional, para verificar se o 

tempo que se encontravam fora do mercado de trabalho formal seria mais de um 

ano. 

Assim, a escolha dos ex-empregados do ramo de metalurgia foi feita no 

saguão de espera do Centro de Solidariedade ao Trabalhador da Força Sindical,  na 

sede da Liberdade. Após a apresentação, explicamos os motivos e objetivos da 

nossa presença, discorremos sobre o objeto de estudo da pesquisa e solicitamos 

voluntários, ex-metalúrgicos do setor formal que estivessem desenvolvendo 

trabalhos sem registro e se dispusessem a responder um questionário. Ao 

levantarem a mão em sinal de concordância, explicitamos o número de participantes, 

um total de 18 pessoas, e solicitamos que nos acompanhassem até o primeiro 

andar, na sala 201, local reservado para a aplicação da referida Sondagem.  

Na sala, em seus devidos lugares, operacionalizamos o objetivo da referida 

Sondagem. Utilizamos linguagem acessível a todos, explicamos que não havia 

tempo limite para o preenchimento do questionário. Explicitamos que 

esclarecimentos poderiam ser feitos de acordo com a necessidade de cada um. Mais 

uma vez, explicamos o objetivo da pesquisa – analisar a saúde física e mental de ex-

empregados do mercado de trabalho formal que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade. Operacionalizamos cada pergunta e 

desenvolvemos uma dinâmica de grupo para que os trabalhadores se sentissem 
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acolhidos, respeitados e participantes do processo de investigação científica. 321 

Todos se apresentam, discorrem sobre as suas dificuldades no presente momento, 

percebem que a realidade dos 18 participantes não é tão diferente e passam a 

interagir de uma forma mais confiante, participativa, liberando as suas queixas e 

estórias de vida. O prazo para o preenchimento da Sondagem acaba sendo 

determinado pelo desempenho de cada um, considerando-se, assim, as variáveis: 

diferenças no nível de escolaridade, idade, compreensão, estado físico e emocional.  

Os depoimentos brasileiros totalizam 18 questionários devidamente 

preenchidos (Apêndices A, B, C, D) 322, indicando que o instrumento de campo 

mostrou-se eficaz. Ademais, os participantes não demonstraram dificuldades de 

preenchimento, nem formularam questionamentos quanto à compreensão do 

instrumento, ou considerações gerais. Os resultados alcançados permitem construir 

um quadro descritivo e analítico sobre o perfil, situação ocupacional e de saúde 

desses ex-empregados do mercado de trabalho formal, do ramo da metalurgia, que 

se encontram empregados/ocupados na informalidade. 323 

Como quinto passo, entrevistamos o Sr. José Maurício da Silva (Ceará). A 

primeira pergunta diz respeito à saúde física e mental do desempregado do mercado 

de trabalho formal que se encontra empregado/ocupado na informalidade. 

Informamos que as respostas dadas pelos desempregados no Instrumento 

denominado “Sondagem” registram agravos físicos e mentais. Nessa medida, os 

trabalhadores acreditam que esses males afetam a busca de um novo emprego no 

                                            
321 A técnica de dinâmica de grupo utilizada foi: Exercício de Confiança, cujo objetivo é acelerar o 
processo de conhecimento mútuo do grupo; estudar as experiências da própria descoberta; 
desenvolver a autenticidade no grupo; propiciar a oportunidade de falar e de escutar a todos os 
participantes. Essa técnica pode ser encontrada: FRITZEN, Silvino José, Exercícios práticos de 
dinâmica de grupo, Petrópolis: Editoras Vozes, Petrópolis – Vol.II. 34º Edição, ano 2004. 
322 Os apêndices A, B, C, D estarão à disposição da Banca Examinadora para consulta. 
323 Apêndices 1, 2, 3,4. Consultem-se os questionários mencionados, bem como outros documentos 
no CD encartado. 
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mercado de trabalho formal. Assim, solicitamos ao diretor Ceará que discorresse 

sobre essa situação, utilizando-se como parâmetro sua convivência diária com esses 

trabalhadores desempregados do mercado de trabalho formal. O Sr. Ceará inicia a 

sua entrevista, afirmando de forma clara e objetiva que a auto-estima do trabalhador 

é afetada mediante a perda do emprego formal.  

Nesse contexto de desemprego, o trabalhador somatiza, entra em depressão 

e vivencia o stress da situação. ”Com certeza, ele fica com a auto-estima rebaixada. 

Cai a auto-estima, ele passa por problemas familiares no dia-a-dia e isso causa mais 

stress, entra em depressão, somatiza”. 

O Diretor acrescenta que muitos trabalhadores tentam esconder esse 

comportamento, porém, ele conhece essa questão pela experiência adquirida no 

Centro de Solidariedade: 

[...] Muitos deles escondem, mas como a gente convive no dia-a-dia, 
têm pessoas que eu trabalhei junto, e as pessoas depois perderam o 
emprego, e a gente vê a situação que elas estão, porque a primeira 
coisa que ocorre é que, se não estão bem estruturados 
familiarmente, ele perde a família, depois vem a insônia, a sensação 
de incompetência e tudo colabora para a baixa na sua auto-estima. 

Registramos que o medo de não encontrar um novo emprego leva os 

trabalhadores desempregados a omitir informações, a não falar sobre seus 

distúrbios somáticos e psicológicos. Porém, sintomas como insônia, sensação de 

incompetência e diminuição da auto estima são evidenciados, com a justificativa da 

ansiedade de encontrar uma forma de re-inserção no mercado de trabalho formal. 

O Diretor Ceará relata que o desempregado sofre cobranças cruéis e, após 

um tempo, normalmente mais que 06 meses, vê a sua família se desestruturar:  
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[...] Perde a família, porque o amor não resiste à separação deles [...] 
começam as cobranças e aí a pessoa se desespera, e ele se 
acomoda, e a depressão bate e ele acaba não tendo controle daquilo 
e passa a não ter mais motivação para procurar emprego. 

Salientamos que as cobranças familiares, do mercado de trabalho e da 

sociedade podem levar o trabalhador a um estado confusional. 324 

Sobre a questão da informalidade o dirigente comenta que: 

[...] às vezes, as pessoas procuram trabalhar e só encontram 
trabalho na informalidade. Não porque queiram, é uma saída de 
sobrevivência. Infelizmente, é uma das áreas que mais cresce e as 
pessoas que perdem o emprego, com a quitação que eles pegam na 
empresa, compram algum carrinho de cachorro-quente ou vai vender 
alguma coisa nos trens, mas não porque eles queiram e porque 
gostam, mas você vê que as pessoas passam para a informalidade 
por necessidade. 

Ele ainda destaca que o mercado da informalidade pode ser explicado por 

conta do alto índice de desemprego: 

[...] Todos querem é arrumar um trabalho fixo. Pensam que a 
informalidade é um momento passageiro. O trabalho fixo dá mais 
garantia para ele trabalhar. Ele pega uma empresa com convênio 
médico para ele e a família. Ele tem segurança de chegar em 
qualquer loja que possa fazer um crediário porque tem uma carteira 
assinada. A sociedade vê também as pessoas com outros olhos, 
quando ele está trabalhando formalmente.  

[...] Por exemplo, os camelôs. As pessoas olham e dizem o fulano é 
camelô, ou só podia ser camelô. A sociedade, a economia, a política 
governamental, ainda não está dando conta de agregar essas 
pessoas. Nós estamos tentando qualificar esse desempregado para 
que ele possa entrar no mercado competitivo e garantir a sua vaga. 

                                            
324 Estado confusional – o curso do pensamento parece incoerente e, embora fragmentos possam ser 
expressos de maneira compreensível, são intercalados por lapsos completamente alienados do tema 
ou da realidade. É uma alteração da qualidade, porque o paciente confuso encontra-se vígil, 
respondendo, ainda que erroneamente, aos estímulos a ele dirigidos, portanto, sua "quantidade" de 
consciência está normal. A confusão mental está, freqüentemente, presente nas psicoses 
esquiozofreniformes, crises maníacas intensas, no delirium tremens, nas intoxicações por drogas e 
estados pós-traumáticos e no estresse frente a uma situação de perda. Fonte: Organização Mundial 
da Saúde. Classificação de Transtornos mentais e de comportamento da CID-10: referência rápida. 
Porto Alegre: Artes Médicas; 1997.  
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No entanto, o Diretor Ceará afirma que o trabalhador se sente marginalizado 

pelos companheiros empregados no mercado de trabalho formal. Na informalidade,  

os trabalhadores se sentem diminuídos quanto aos direitos de sua cidadania. 

Os depoimentos do Diretor Ceará confirmam as posições dos teóricos, 

apresentadas nos capítulos III e IV, que apontam que o trabalhador 

empregado/ocupado na informalidade é visto como um pária pela sociedade. 325  

(...) Olha!  É camelô, então já fica um tom pejorativo, mas, ninguém analisa que estão ali, 

não porque estes queiram é porque não têm outra saída. 

Ainda, segundo o Diretor, o Centro de Solidariedade ao Trabalhador – Força 

Sindical tem cooperado para alterar esse quadro, qualificando o desempregado e 

tentando re-inseri-lo no mercado formal de trabalho.  

(...) Nós estamos tentando qualificar esse desempregado para que ele possa entrar no 

mercado competitivo e garantir a sua vaga. 

Indagamos o Diretor Ceará sobre a existência de dados que possam mapear 

a informalidade e o desemprego. Ceará nos conta que há registros no Sindicato que 

apontam que grande parte dos metalúrgicos se encontra na informalidade. Por outro 

lado, o tempo de desemprego procurando uma nova colocação no mercado de 

trabalho formal ou informal está estimado em até 54 semanas. Há também registros 

sobre. 

(...) essa dificuldade é também para o jovem.  

                                            
325 Entre outros destacamos HIRATA, Helena, op.cit. 
RIGOTTO, Raquel Maria, Não somos máquinas: um estudo das ações sindicais em defesa da saúde 
do trabalhador na grande Belo Horizonte. Dissertação de Mestrado defendida na Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 1992. (mimeo). DEJOURS, Christhophe, A 
banalização da injustiça social, Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 3ª edição, 2000, p. 63 – 
77. CODO, Wanderley; SAMPAIO, José Jackson Coelho & HITAMI, Alice, Indivíduo, trabalho e 
sofrimento: uma abordagem multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 1993. CACCIAMALI, Maria Cristina, 
Mudança na natureza da política pública e do mercado de trabalho na América Latina. In: KON, 
Anita., BANKO, Catalina. MELCHER, Dorothy & CACCIAMALI, Maria Cristina, Costos sociales de las 
reformas laborales en América Latina, Caracas: PUCSP/USP/UCV, 2000, p.67-77.  
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No Brasil, o retorno para a formalidade parece difícil quando o desempregado 

atinge a idade de 40 anos:  

(...) quem talvez entra para a informalidade e não volta mais é o cidadão acima de quarenta 

anos, esse é complicado.  

Registramos o preconceito nas empresas brasileiras em função da idade do 

trabalhador, preferindo demitir o trabalhador a partir dos 40 anos de idade.  

(...) o cidadão acima de quarenta anos, esse é complicado, porque nos outros países uma 

pessoa dessas tem um salário por mais experiência, no Brasil é o contrário, deixa de lado 

porque já está velho para trabalhar. 

Nessa direção, o Diretor Ceará compara a realidade brasileira com a de 

outros países quanto à valorização do trabalhador que tem mais experiência e está 

acima de 40 anos.  

(...) nos outros países uma pessoa dessas tem um salário por mais experiência, no Brasil é 

o contrário, deixa de lado porque já está velho para trabalhar. 

Aponta, ainda, o agravamento, nas empresas brasileiras, do preconceito em 

relação ao trabalhador mais velho.  

(...) E o complicado disso é que as empresas hoje querem um jovem para uma vaga de 

emprego,  de vinte a trinta e cinco anos. 

Pontuamos que há um contra-senso dessa política de hiper-valorização da 

mão-de-obra jovem, por parte de empresas nacionais: a demora média de 5 anos 

para obter o primeiro emprego, o tempo de formação da mão-de-obra especializada 

e o descarte do trabalhador aos 40 anos de idade.  

(...) a dificuldade de obter o primeiro emprego é uma experiência de cinco anos e aí, quando 

ele vai começar a terminar seus estudos para entrar para o mercado de trabalho, é igual aos 

de quarenta, já tem dificuldade para arrumar emprego. 
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Nesse momento, enfocamos a questão de como o Centro de Solidariedade ao 

Trabalhador trata as questões de ordem psicológicas, físicas e de segurança do 

trabalhador desempregado e do empregado/ocupado na informalidade. O Diretor 

Ceará relata que essa é uma preocupação do departamento voltado para as 

questões da Saúde do Trabalhador, que tem em seu corpo funcional psicólogos, 

médicos e agentes de saúde. Afirma que existe um acordo entre o Sindicato Força 

Sindical e o Sindicato Patronal no que se refere às medidas de prevenção dos 

acidentes de trabalho nas empresas.  

(...) a Lei que está em vigor hoje é a Lei 8.013 que, em seu artigo 110, diz que há só um ano 

de garantia de emprego e aí se ficou mutilado, se ficou seqüelas, se ele tem condições de 

voltar ao trabalho ou não, ela não especifica, simplesmente corta o empregado.326 

Mediante a fala do Diretor, observamos que há, na Convenção dos 

Metalúrgicos, uma proposta que visa salvaguardar os direitos do trabalhador 

acidentado. No entanto, não encontramos nenhuma especificidade sobre o item 

trabalhador-desempregado e/ou empregado/ocupado na informalidade. 

 (...) A nossa convenção, a convenção dos metalúrgicos, existe uma cláusula que o 

trabalhador ao se acidentar e ficar com seqüelas, a empresa tem garantia para ele, trabalho 

ou salário, independente do que ele sofrer. Também nessa cláusula, durante cento e vinte 

dias a empresa é obrigada a completar o salário nominal dele.  

(...) Porque a gente sabe, quando ele é afastado por acidente de trabalho, ele não recebe o 

salário integral. A nossa convenção garante esse percentual até cento e vinte dias, e aí nós 

chamamos a própria causa de causa da instabilidade, porque a empresa tem que garantir o 

trabalho ou salário para ele até que se aposente, essa é uma das maneiras, porque as 

empresas hoje, se você tiver uma seqüela, não vai querer contratar você. 

                                            
326 Entrevista com o Dirigente Ceará – Dirigente da Força Sindical – São Paulo, Brasil. Vide Apêndice 
nº. 6 e Anexo de nº 2. 
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A seguir, o Diretor Ceará fala sobre a questão das políticas públicas, dizendo 

que há falta de atos políticos que possam, de fato, concretizar na sociedade a 

política pública do trabalho, do mercado, do patrão e da empresa. 

(...) Então isso significa que está faltando uma política que está realmente sendo 

direcionada para quê? Para que realmente a pessoa venha e possa trabalhar. 

Observamos que esse relato aponta a ausência de vontade política do 

governo brasileiro de implementar políticas públicas voltadas para o trabalho e o 

trabalhador. 

(...) o que está faltando é vontade política para que as pessoas possam botar isso para 

andar para valer mesmo. 

(...) Se você pegar todos os centros do Brasil, você pega, por exemplo, os maiores centros, 

São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Curitiba, o nosso Centro de 

Solidariedade aqui e uma unidade que nós temos em Pernambuco, juntos, empregamos 

mais gente do que eles. 

Notamos que o dirigente, por meio de suas considerações, acredita que o 

Centro de Solidariedade ao Trabalhador da Força Sindical está concretizando, de 

fato, uma política de contextualização do trabalhador no mundo do trabalho, e 

investindo na adequação e qualificação do trabalhador para minimizar o problema 

político social do fenômeno Informalidade. 

(...) O sucesso da política do Centro de Solidariedade da Força Sindical parece estar 

associado à estreita colaboração entre Força Sindical e Sindicato Patronal, pela adequação 

do perfil do candidato à expectativa da empresa e pelo encaminhamento de um número 

reduzido de candidatos, para evitar frustração de uma grande maioria com a não obtenção 

da vaga. 

Nessa mesma direção, notamos que, segundo o relato do Diretor, o trabalho 

desenvolvido no Centro de Solidariedade ao Trabalhador da Força Sindical traz, 
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subjacente, a preocupação de qualificar, requalificar e recolocar o trabalhador no 

mercado formal de trabalho. No entanto, os cursos de formação não têm 

abrangência para todas as ocupações, bem como seria impossível ter espaço físico 

para oferecer cursos abordando uma grande parte das profissões. 

(...) não encaminhamos ninguém à revelia para a empresa. A vaga tem aquele perfil, se não 

tiver aquele perfil, nós vamos qualificá-lo naquele perfil. 

Segundo Ceará, integra o ideário do Centro de Solidariedade trabalhar a auto-

estima do trabalhador em todos os níveis. Há, no discurso do Diretor Ceará, um 

conceito denominado respeito. 

 (...) também negociamos com as empresas para não mandar mais do que três candidatos 

por vaga, porque consideramos que, se eu sei que temos uma vaga só para empregar, eu 

não posso mandar mais de cem pessoas, aí sim vou mexer com a auto-estima da pessoa, 

como é que eu vou mandar cem pessoas para uma vaga, não é vestibular. 

Em relação aos vícios desencadeados ou aumentados após a perda do 

emprego formal, segundo o dirigente, o alcoolismo e a ingestão exagerada de 

cigarros são mais observados. Há um trabalho de conscientização desses 

problemas, por meio de profissionais como psicólogos, sociólogos e dirigentes, 

empregando-se palestras e cursos rápidos para que a auto-estima do trabalhador 

desempregado melhore. Esses cursos, segundo o Diretor, sempre são anunciados 

nos telões ou são enviados folderes explicativos para o endereço dos candidatos. 

Ao o final dessa entrevista semi-aberta, perguntamos sobre as expectativas 

com relação à relevância da pesquisa. A resposta do Diretor Ceará enfatiza o papel 

dos profissionais da academia, no despertar dos governantes, com relação a três 

aspectos da condição do trabalhador desempregado, a saber: a sua auto-estima, a 

re-inserção do desempregado mais idoso no mercado formal de trabalho e a 

informalidade como um fenômeno que prejudica a qualidade física e mental do 
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trabalhador. Acrescentamos, ainda, a importância de divulgar o trabalho do Centro 

de Solidariedade ao Trabalhador junto aos intelectuais e acadêmicos preocupados 

com a questão social, e com a saúde física e mental dos trabalhadores 

desempregados ou daqueles empregados na informalidade. 

(...) a casa é sua, pode entrevistar à vontade e conhecer todo o nosso trabalho, e nossos 

técnicos ficarão felizes em saber que o nosso trabalho, de certa forma, está sendo divulgado 

e estamos contribuindo para a evolução da nossa população. 

(...) Tenho certeza que a sua tese contribuirá para que todos os governantes fiquem mais 

atentos à auto-estima do cidadão, e que possam refletir também sobre o fator idade para o 

Mercado de Trabalho Brasileiro e a Informalidade como condição que prejudica ainda mais a 

qualidade da saúde física e mental do trabalhador. 

Na seqüência, caminhamos para o segundo andar e aplicamos a Sondagem. 

Após essa etapa, entrevistamos de forma semi-aberta o trabalhador Josenilson 

Matias de Oliveira, desempregado da área de metalurgia que no momento se 

encontra empregado/ocupado na informalidade. Esta entrevista teve o objetivo de 

mostrar e mapear, de forma sucinta, a trajetória percorrida pelo trabalhador 

desempregado pelos mercados de trabalho formal e informal, sua história de vida, e 

peculiaridades vivenciadas após a perda do empregado mercado formal. 

Destacamos que a entrevista foi feita mediante autorização do trabalhador, e que o 

mesmo permitiu a declaração de seu nome. 

(...) Não há problema, pode falar o meu nome, eu não tenho nada a esconder, tenho muito a 

falar, quero até desabafar. Essa situação de desemprego nos leva não só a ter doenças 

como a ficarmos loucos. 

Aproveitamos o gancho da apresentação e autorização, e afirmamos ao 

trabalhador: - bom, agora que nos apresentamos e você já compreendeu o objetivo 

dessa pesquisa, compreendeu a sua finalidade de estudar a saúde física e mental 
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do trabalhador empregado/ocupado na informalidade, sinta-se à vontade para 

quaisquer intervenções. 

Josenilson enuncia a sua idade: 45 anos. Afirma que o seu último emprego foi 

na Mercedes Benz do Brasil. 

(...) Trabalhei de 1985 a 1990, teve um corte em novembro e fui mandado embora nesse 

corte que teve de metalúrgico. 

O trabalhador conta que, ao ficar desempregado, buscou incessantemente 

uma vaga em fábrica, no entanto, sua procura foi em vão. Sem dinheiro, doente e 

sem emprego, não podia mais sobreviver. Nesse meio tempo, procura o Centro de 

Solidariedade ao Trabalhador da Força Sindical, inscreve-se e faz bicos, enquanto 

aguarda o surgimento de uma vaga. Josenilson relata que sofreu um acidente de 

trabalho na Mercedes Benz, mas a firma desconsiderou o acidente no corte de 

novembro de 1990. Até o ano de 2002, ele não conseguira uma recolocação no 

mercado formal de trabalho. Resolve deixar a sua ocupação de oficial de metalurgia 

e ocupa-se como motorista registrado para suprir as necessidades básicas.  

(...) como eu tenho o cargo de motorista, sou motorista habilitado desde 1977. Entrei em 

uma empresa de motorista, em 1993. 

O entrevistado afirma que, em 1997, foi demitido e não obteve mais nenhuma 

vaga no mercado de trabalho formal. Surge a oportunidade de um trabalho, sem 

registro, no clube da SABESP e, mediante a necessidade de sobrevivência, 

Josenilson aceita. Nessa época, Josenilson estava com problemas de saúde, havia 

se separado da mulher devido aos tumultos financeiros provenientes do 

desemprego, para que sua vida não se tornasse um caos total, assumia quaisquer 

trabalhos. 

(...) estou na informalidade desde 1997, de lá para cá eu tive problema. Na Mercedes, eu 

sofri um acidente na coluna e por causa deste acidente, em 1997, me agravou de novo, eu 
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tive que operar, em 1999, da coluna. Ela assumiu no momento em que estava trabalhando. 

Fiquei 45 dias fazendo fisioterapia, fiz o tratamento e fiquei bem, não chegou a ser um caso 

muito grave, só que, em 1997, veio à gravidade e tive que operar da hérnia de disco, de lá 

para cá fiquei sem um trabalho e praticamente sem nada. 

(...) De 1997 para cá, minha saúde foi abalada, hoje sou mais nervoso, meu sono não é 

mais tranqüilo, sou muito agitado e me sinto muito mal perto dos amigos que estão 

empregados. 

Identificamos, no discurso do trabalhador, que sua saúde foi afetada pela 

perda do emprego, por meio do desencadeamento de sintomas como insônia, 

ansiedade elevada, auto-estima rebaixada, devido a perdas como esposa, 

estabilidade financeira, entre outras. 

(...) convivia há 16 anos com minha mulher, depois do desemprego tudo se descontrolou 

nenhuma mulher agüenta um homem doente e desempregado. 

Observamos, também, que o trabalhador em seu relato mostra um grau 

elevado de depressão, e que a busca incessante de emprego sem a positividade da 

oferta, aumenta o seu grau de ansiedade, desassossego provocando-lhe 

sentimentos de vitimização, culpabilidade. 

(...) Minha depressão surge quando retorno para casa e começo a pensar o porquê de tudo 

isso. Quando vejo que não tenho nem o dinheiro da condução, minha pressão sobe e a 

depressão vem, fico ansioso, não tenho sossego, sou uma vítima do desemprego. 

Questionado sobre a busca de alternativas para aliviar esse quadro de 

tensões, registramos que Josenilson (Zenilson como gosta de ser chamado) procura 

o sindicato, em 1999. A partir daí, percebe a importância da convivência com 

trabalhadores em situação semelhante, profissionais que podem instruí-lo, assim, 

passa a ouvir mais os amigos. Constatamos que o grau de ansiedade, angústia, e 
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depressão pode ser amenizado quando o trabalhador aumenta o seu rol de 

interações sociais. 

(...) Há três anos atrás já estive aqui na força sindical. Agora voltei. Agora quero fazer um 

curso de qualificação e tentar um emprego registrado. Os amigos também sempre ajudam. 

O trabalhador nota, em sua trajetória do desemprego, que há necessidade de 

requalificar-se ou de qualificar-se em novos ofícios para tentar a reinserção no 

mercado de trabalho formal, ou para buscar novas alternativas de trabalho. 

(...) trabalhei de motorista registrado, sem registro, depois fui trabalhar na SABESP sem 

registro, depois trabalhei fazendo bicos de pedreiro, encanador, pintor, e até guarda da 

Santa Casa. 

Reafirmamos que o trabalhador Josenilson, para sobreviver, não mede 

esforços e nem escolhe atividades. Mesmo assim, há um rebaixamento em sua 

auto-estima ao se dispor a fazer bicos para a sua sobrevivência ou tendo que pedir 

socorro aos amigos. 

(...) Através de bicos e através de amigos. Eu consigo fazer alguma coisa de pedreiro ou 

como encanador, sou encanador industrial. Se aparece uma viagem, eu faço. Estou vivendo 

de bico. É muito duro, mas tenho que sobreviver. Nunca fui vagabundo e viver de bico, 

parece sempre que somos vagabundos. 

Retomamos a questão sobre os agravos da saúde do trabalhador Josenilson. 

Registramos a desesperança instalada em seu comportamento, e a condição 

financeira desencadeando sintomas como depressão, angústia, raiva, ansiedade, 

dores de estômago, entre outros. 

(...) Minha depressão surge quando retorno para casa e começo a pensar o porquê de tudo 

isso. 

(...) a pressão alta piorou com o desemprego.  
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A separação da esposa levou Josenilson à tristeza, mas, em contrapartida, 

propicia-lhe maior controle de sua situação emocional, permitindo-lhe buscar 

alternativas sem pressão cotidiana.  

(...) depois que separei, melhorei, acho que era muita cobrança. 

Além disso, podemos afirmar que o processo de adoecimento do trabalhador 

desempregado do mercado de trabalho formal e empregado/ocupado na 

informalidade vem acompanhado de cobranças, pressões e até mesmo do 

componente denominado de gozação. Cabe aqui a identificação dos males criados 

pela política social do país. 

(...) desprezo, gozação dos amigos, pressão familiar. 

Josenilson relata que tem dois filhos, sendo um casado que mora junto, e o 

solteiro que está com a mãe. Não recebe ajuda financeira de nenhum deles. Ao 

relatar a sua formação familiar, ele apresenta comportamento de agitação e se 

apega à religião através de Deus. Assim, deixa claro que a crença, a fé, são 

instrumentos de controle social. 

(...) Só tenho ajuda de Deus. Tem que ter uma porta aberta pra mim. 

Quanto à sensação de estar desempregado, Josenilson afirma que: 

(...) Sinto-me muito humilhado, o que eu sinto hoje não desejo para o meu pior inimigo, 

porque, se eu não tivesse um bom corpo e um bom curso, eu seria hoje uma pessoa 

totalmente destruída. Sai de casa aos treze anos, nunca dependi de meu pai, ao contrário, 

eu sempre ajudei meus pais, e hoje me cobram isso e eu não posso cumprir. 

Constatamos, mais uma vez, que o desemprego do mercado de trabalho 

formal leva o trabalhador a um sentimento de humilhação, contribuindo com o 

rebaixamento de sua auto-estima. Ao discutirmos as ações das políticas públicas 

existentes e a necessidade de refletir e construir outras políticas abrangentes, 
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percebemos que Josenilson apresenta descrença total quanto às políticas públicas e 

sobre os direitos humanos quando afirma: 

(...) se nós formos depender de Políticas Públicas, s estamos perdidos. 

(...) hoje, os direitos humanos defendem os bandidos e não as pessoas boas. Não tem uma 

política para defender o trabalhador desempregado. 

Agradecemos à atenção, Josenilson pede mais um aparte, afirmando que é 

muito importante. Destaca que a variável idade é um motivo adicional para o 

trabalhador ser eliminado do mercado de trabalho, especialmente do formal. 

 (...) a pessoa que passa dos quarenta é recusado pelas firmas. 

Encerramos a entrevista informando ao trabalhador Josenilson sobre a 

importância dos cursos de qualificação e requalificação, a importância da interação 

social para o equilíbrio da auto-estima e agradecemos à atenção por ele dispensada. 

(...) Gostei muito de falar com a Senhora, precisava desabafar. 

A Amostra Argentina - O primeiro contato foi feito através de carta-ofício 

enviada pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Integração da América 

Latina – PROLAM/USP, com cópia via correio eletrônico aos Srs. Eduardo Basualdo 

e Victor Paulón – Diretores da Central de los Trabajadores Argentinos – CTA. Eles 

imediatamente responderam positivamente, colocando-nos em contato com a 

Professora Norma Fernández – coordenadora da área de saúde do Instituto de 

Estudos e Formação do CTA; com Horácio Barri – membro da Mesa de Políticas de 

Salud. No entanto, ocorre atraso na comunicação, pelo fato da Profa. Dra. Norma 

Fernandez estar empenhada na preparação de trabalhos referentes ao Fórum Social 

Mundial em Buenos Aires, estando assoberbada com o excesso de tarefas para a 

sua organização e realização. Após esse esclarecimento via correio eletrônico, a 

Dra. Norma Hernandez solicita que o contato seja feito com a Sra. Cora Rojo, 

antropóloga e secretária geral de comunicação do CTA. 
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Fonte: Arquivo de fotos / CTA – Manifestação de trabalhadores – Buenos Aires 

 
Imediatamente, entramos em contato, por telefone e correio eletrônico, com a 

Senhora Cora Rojo – secretária geral da CTA, e estabelecemos a data de minha 

chegada e estada em Buenos Aires de 08 a 12 de outubro de 2002 – tempo 

suficiente para conhecer a realidade a ser estudada, rever o conteúdo da Sondagem 

e realizar as entrevistas. 

Firmado o compromisso com a Senhora Cora Rojo, investimos no segundo 

passo dos procedimentos metodológicos: conhecer as dependências físicas do CTA 

em Buenos Aires, os trabalhos teóricos e práticos desenvolvidos com os 

desempregados do mercado formal, empregados/ocupados na informalidade e 

verificar a dinâmica institucional.  

Ao chegar em Buenos Aires, dirigimo-nos diretamente à Central de los 

Trabajadores Argentinos - CTA. O espaço físico pode ser descrito como um prédio 

em decadência, por conta da falta de recursos, sem manutenção, poucos 

funcionários, infra-estrutura precária, profissionais de baixos salários, porém muito 

comprometidos em perseguir os pressupostos de autonomia da classe trabalhadora 

e acreditando na reorganização e preservação de seus interesses.  
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O espaço físico compreende um prédio de 2 andares, salas de reuniões, 

salas de estudos, salas de dirigentes e educadores, salas para a diretoria e 

banheiro. Ressaltamos, mais uma vez, que o prédio se encontra sem manutenção, 

sem bons computadores, poucos funcionários e com aparência de abandonado. 

Porém, pudemos observar que a Central é bastante produtiva do ponto de vista da 

manutenção de bons dirigentes sindicais e intelectuais que atuam com garra, 

acreditando na reconstrução e reorganização dos trabalhadores no que concerne à 

busca do bem-estar social.  A CTA tem 850.000 (oitocentos e cinqüenta mil) 

trabalhadores afiliados, com ocupação estável ou precária; contratados de forma 

registrada e não registrada; desocupados; migrantes e jovens. 

A Central se mantém economicamente recebendo $ 1 peso mensal por 

afiliado ocupado, e $ 1 peso anual por afiliado desocupado. Não recebe ajuda de 

empresas, governo ou partido político. Segundo declaração da mesa executiva, as 

contribuições permitem a abertura de seccionais e ampliam a organização nos 

bairros, com o intuito de preservar a organização dos trabalhadores que lutam por 

uma Argentina para todos. 327 

 
Origem: Arquivo de Fotos/CTA 

 Abertura  
Assembléia por melhores salários. 

                                            
327 http://www.cta.org.ar/institucional/afiliacion.shtml  
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O terceiro passo consiste da entrevista, de forma aberta, com a Profa. Dra. 

Norma Fernandez – Coordenadora del  Área de Salud del Instituto de Estúdios e 

Formación del CTA –,   sobre os cuidados com a saúde física e mental dos ex-

empregados do mercado de trabalho formal que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade, obtendo informações da posição do CTA a 

respeito desse fenômeno diante da crise da Argentina naquele momento. No 

entanto, a Profa. Dra. Norma Hernandez delegou essa função à Sra. Cora Rojo – 

antropóloga e Secretaria Geral da CTA – Buenos Aires.  

Cora Rojo nos recebe na sede Central em Buenos Aires, prontifica-se a 

instruir e participar dos caminhos necessários para a execução da referida pesquisa 

e para a aplicação do instrumento de campo denominado “Sondagem”.  

Apresentamos-nos, operacionalizamos em detalhes o objetivo da pesquisa em pauta 

- A Saúde Física e Mental de Ex-empregados do Mercado Formal, que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade. Uma análise comparativa entre 

trabalhadores brasileiros e argentinos.  

Em seguida, solicitamos permissão para usar o gravador como instrumento de 

registro das pontuações e como facilitador para o registro e análise dos dados. 

Após Cora Rojo autorizar a utilização do gravador, processamos a leitura da 

Sondagem em detalhes. A Senhora Rojo solicita ajuda da Profa. Amarita – 

Professora do Instituto de Estúdios y Formación da C.T. A, e ambas colaboram na 

alteração de alguns termos da Sondagem para que os sujeitos alvos da referida 

pesquisa tenham total compreensão do conteúdo. Por exemplo, alteram-se termos 

como calificación por formación profisional, submetido por sometido, agravos por 
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danos, atiende por atãne, sindicato por unión, bien sucedido por exitoso, entre 

outros detalhes constantes das questões da Sondagem Argentina. 328 

É importante ressaltar que todas as entrevistas são registradas sem censura 

ou solicitação de cortes.  

Cora Rojo, após a leitura na íntegra da Sondagem, comenta sobre a atual 

situação da Argentina, frisando que todas as informações sobre a Central constam 

da página eletrônica http://www.cta.org.ar/institucional/institucional.shtml, história, 

afiliações, Imprensa, organizações, Instituto de Formação, entre outros. Insiste sobre 

a importância da visita ao site, onde se encontram trabalhos oficiais impressos sobre 

infância, medicamentos, organização dos trabalhadores, prevenção, qualificação, 

requalificação, entre outros. 

A Central de los Trabajadores Argentinos – CTA possui uma mesa executiva 

provincial composta por Secretário Geral, adjunto, administrativo, gremial, 

organizacional, comunicação e difusão, contabilidade/finanças, assistente social, 

secretário de direitos humanos, entre outros. O papel da secretaria da CTA é 

divulgar, comunicar a todos os dirigentes, secretarias, seccionais, trabalhadores e a 

população em geral, os movimentos sociais pertinentes à vida quotidiana dos 

cidadãos-trabalhadores argentinos. O Instituto de Estúdios e Formacións de la CTA 

também têm o seu organograma, que compreende direção, secretarias, e um 

departamento de formação. Este último é subdividido em mesas como, por exemplo, 

mesa de formação de dirigentes, escola de formação de dirigentes, mesas de 

conjuntura, conflitos e protestos sociais, políticas de saúde, economia social, 

estatística, entre outras.  

                                            
328 Os documentos inseridos nos apêndices que constam do CD encartado contêm os termos 
alterados por Cora Rojo para melhor compreensão dos operários.  

http://www.cta.org.ar/institucional/institucional.shtml
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Todas as informações referentes a esses grupos podem ser acessadas, na 

íntegra, por meio do site http://www.cta.org.ar/institucional/institucional.shtml. 

Mais uma vez, Cora acentua a importância da página eletrônica da CTA, e 

acrescenta que o período que estamos vivendo é muito difícil, poucas pessoas 

podem dedicar-se à militância sindical. A saída melhor e de baixo custo é a 

utilização da internet. Isso não significa, segundo Cora, que os dirigentes trabalhem 

menos, ao contrário, têm que aperfeiçoar a sua produção técnica e ser criativos, 

para que as informações possam chegar a todas as províncias. A imprensa da CTA, 

segundo ela, é rápida e eficaz. 

Cora relata que a situação do desemprego na Argentina é grave, e que a 

informalidade é um fenômeno que preocupa a Central e as Unidades Obreras de 

Metalúrgicos - UOMs, assim como  intelectuais e dirigentes ligados ao mundo do 

trabalho. Acentua que, para explicitar detalhes e dar respostas a essa questão, 

devemos entrevistar o Sr. Pedro Parada, dirigente da seccional de Villa Constitución. 

No momento, o Senhor Parada orienta um grupo de trabalhadores desempregados 

do mercado de trabalho formal que estão tentando sobreviver através de ocupações 

no mercado de trabalho informal. Esses trabalhadores desempregados do mercado 

de trabalho formal participam de curso de capacitação em outras 

funções/ocupações, ou seja, aprendem novas formas de trabalho, de ofício para, 

que num futuro próximo, novamente possam concorrer a vagas no mercado de 

trabalho formal ou sobreviverem através de trabalhos/ocupações autônomos.  

Cora enfatiza a autora da pesquisa a importância de conhecer a seccional de 

Villa Constitución. Informa a distância, data para a entrevista com os trabalhadores: 

dia 09.10.2002, às 08h30min, explica geograficamente a localização, o ônibus que ia 

http://www.cta.org.ar/institucional/institucional.shtml
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até a província de San Nicolas – e que o secretario da UOM – Unidade Obrera de 

Metalúrgicos irá buscá-la na rodoviária. 

A Senhora Rojo ainda adianta que a seccional de Villa Constitución foi o 

primeiro sindicato metalúrgico autônomo, tem história e estórias a relatar sobre a 

construção de um sindicato democrático. Informa que a Villa Constitución está 

aproximadamente a 255 kilômetros da província de Buenos Aires, constituindo-se 

numa província considerada como antigo pólo de trabalhadores da metalurgia. No 

momento presente, a grande maioria dos trabalhadores se encontra na situação de 

desempregados do mercado de trabalho formal, devido ao encerramento das 

grandes empresas, portanto, estão desempregados ou empregados/ocupados na 

informalidade. Cora afirma que o Sr. Pedro Parada – dirigente da UOM – é portador 

de informações preciosas, referentes à questão que estamos investigando. 

Tanto a Professora Norma Fernández – Coordenadora da área da saúde, 

quanto Victorio Paulón – Secretario da Federação da Indústria, indicam o pólo de 

Villa Constitución – pelo fato de concentrar maior número de metalúrgicos, incluindo 

ex-empregados que se encontram empregados/ocupados na informalidade.  

Assim, após as despedidas, agradecemos a compreensão, disponibilidade e 

cooperação para a realização do referido levantamento. Destacamos o respeito 

recebido e nos comprometemos a devolver à Central os resultados da pesquisa. 

Essa é uma forma de agradecimento que todo cientista empenhado com a realidade 

social e política deve ter consciência, da importância de devolver à comunidade as 

informações dela extraídas, para poder subsidiar novos estudos ou contribuir na 

construção de novas políticas públicas.  

 Como quarto passo, partimos no dia 09.10.2002 para San Nicolas e, em 

seguida, para a Villa Constitución. Como mencionado acima, fomos recebidos pelo 
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dirigente da seccional, Sr. Pedro Parada, e sua esposa, que prepararam a recepção. 

Relatam um pouco da história do sindicato e das lutas de mais de 25 anos com 

intuito de construir um sindicato autônomo e independente dos partidos políticos e 

do Estado. O Senhor Parada inclui, em sua fala, o orgulho de ter participado da 

ocupação das fábricas nos anos de 1970, para que os trabalhadores conseguissem 

o direito de eleger democraticamente seus representantes e lutar por uma vida digna 

e justa, contemplando direitos à saúde, trabalho, lazer e educação. E, com uma 

história de mais de 25 anos, os metalúrgicos Villenses são reconhecidos, pelo 

Ministério do Trabalho, como Sindicato de Trabalhadores Siderúrgicos e 

Metalmecânicos – SITRASYME. 

Essa é uma parte da história do sindicato – Central de los Trabajadores 

Argentinos – CTA – seccional da Villa Constitución. Destacamos o entusiasmo e 

orgulho demonstrado pelo militante e dirigente, Pedro Parada. Em seguida, 

conhecemos as secretárias e o Sr. Pedro mostra a sede do sindicato. Fala sobre o 

espaço físico, sobre as dificuldades encontradas e, em seguida, apresenta os 17 

trabalhadores escolhidos, de forma aleatória, para responderem o instrumento 

denominado Sondagem, deixando-nos à vontade para iniciar o trabalho. Cabe 

salientar que os trabalhadores, sujeitos desta pesquisa, foram escolhidos pelo Sr. 

Pedro Parada, que aplicou o critério – trabalhadores desempregados há mais de um 

ano que se encontram empregados/ocupados na Informalidade. Sr. Pedro deixa 

claro que, caso haja necessidade, mais trabalhadores estariam à disposição para 

participar e colaborar com a referida pesquisa. 

O espaço físico da seccional pode ser descrito da seguinte forma: 1 casa 

térrea, compreendendo sala de almoxarifado, secretaria, sala de reunião, sala para 

aula, cozinha, banheiro, quintal com horta e com forno construído por um trabalhador 
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desempregado, que é utilizado para capacitar trabalhadores na atividade de 

panificação. 

A esposa do Sr. Pedro Parada reúne esposas e familiares dos trabalhadores 

e oferece cursos de costura, panificação e confecção, entre outros. O casal relata 

que os trabalhadores desempregados adquirem vícios como o álcool e as drogas. E 

demoram a se conscientizar que, para alterarem o status quo, é necessário muito 

empenho, controle e criatividade. Mesmo assim, a seccional, por meio de seus 

militantes, não desanima e continua investindo na formação e capacitação em outros 

ofícios de trabalhadores desocupados. Em seguida, esclarecemos ao dirigente, Sr. 

Pedro, que o entrevistaremos de forma aberta, após a aplicação da Sondagem aos 

trabalhadores ali presentes. Essa decisão tem como justificativa amenizar a 

ansiedade dos trabalhadores. 

Nesse ínterim, observamos a entrada dos trabalhadores sujeitos da pesquisa 

em questão e reivindicamos ao Sr. Pedro um giz, posto que a sala de reuniões, local 

da aplicação da Sondagem, possui quadro negro. Após a constatação de diferenças 

de grau de escolaridade, todos foram esclarecidos de forma operacional dos 

objetivos gerais da pesquisa e da Sondagem, ou seja, estudar: “A Saúde Física e 

Mental dos ex-empregados do ramo de metalurgia que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade. Uma análise comparativa entre Brasil e 

Argentina.” 

Inicialmente, identificamo-nos como Pós-Graduanda do Programa de Pós-

Graduação em Integração da América Latina/PROLAM da Universidade de São 

Paulo/USP – Brasil. Acentuamos que falaremos pausadamente, para que o 

espanhol seja compreendido por todos os presentes. Clarificamos ainda que não há 

regras para a redação das respostas e,  na medida em que seja encontrada uma 
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dificuldade, prontamente serão atendidos por nós ou por um auxiliar administrativo 

posto à disposição. Explicamos a importância das respostas, pois mostrarão à 

população argentina e às suas entidades representativas o quadro real da saúde 

física e mental dos trabalhadores desempregados do mercado de trabalho formal 

que se encontram empregados/ ocupados na informalidade. Detalhamos que a 

Sondagem é um instrumento de coleta de dados, qual um questionário, contendo 50 

(cinqüenta questões) semi-abertas/abertas e fechadas, cujo conteúdo vai desde a 

identificação do trabalhador, exercício profissional, ocupações, até problemas de 

saúde durante o período, entre outros. 329  

Constatamos que os trabalhadores apresentam comportamentos como 

inibição, ansiedade e angústia. Mediante esses comportamentos, e após as 

apresentações, iniciamos interação mais profunda. Para descontrair perguntamos: - 

vamos nos conhecer melhor e interagir, comunicar com mais liberdade? Todos 

acenam com a cabeça, dizendo sim. Aplicamos uma técnica de dinâmica de grupo 

para que se sintam acolhidos, respeitados e participantes do processo de 

investigação científica. 330 Todos cooperam e participam do processo de dinâmica, 

após esse procedimento, os trabalhadores ficam mais à vontade e iniciam o 

processo de preenchimento da Sondagem. 

O ambiente é de atenção, mas brincamos verbalmente com os trabalhadores, 

elogiando-lhes o comportamento, esclarecendo dúvidas e acompanhando de perto o 

preenchimento da Sondagem. Há água, pão caseiro fabricado por um dos 

entrevistados, suco e balas. Os trabalhadores só param para beber água e após 2 

                                            
329 Lembramos que a Sondagem em espanhol se encontra como APÊNDICE 2, que consta no CD 
encartado. 
330A técnica de dinâmica de grupo utilizada foi: Exercício de Confiança. Objetiva: acelerar o processo 
de conhecimento mútuo do grupo; estudar as experiências da própria descoberta; desenvolver a 
autenticidade no grupo; dar a todos a oportunidade de falar e de escutar. Essa técnica pode ser 
encontrada: FRITZEN, Silvino José, Exercícios práticos de dinâmica de grupo, Petrópolis: Editoras 
Vozes, Petrópolis – Vol.II. 34º Edição, ano 2004.  
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horas e meia começam a encerrar o preenchimento da Sondagem. Propomos que 

os mais rápidos ajudem os mais demorados. Após 3 horas e meia, todos terminam e 

voltamos para a sala anterior, onde usufruímos de um farto lanche. Agradecemos e 

elogiamos o comportamento e a atenção de todos. Prometemos encaminhar a tese 

como agradecimento pelo empenho e desempenho de todos. 

Após a despedida dos trabalhadores, entrevistamos um trabalhador 

desempregado do mercado de trabalho formal empregado/ocupado na informalidade 

(Sr. X) ,  que pede para ficar no anonimato e,  na seqüência,  também o dirigente Sr. 

Pedro Parada.331 

A entrevista semi-aberta com o Sr. X segue o mesmo modelo da entrevista 

brasileira e tem o objetivo de registrar,  de forma cursiva,  a situação cotidiana 

vivenciada por um desempregado argentino empregado/ocupado na informalidade. 

O Sr. X começa sua entrevista registrando que: 

(...) prefiro o anonimato. Assim falo tudo o que penso desse governo sem-vergonha. 

(...) Estou desempregado, mas nunca fui preso. (o trabalhador sorri). 

(...) Sou um cidadão argentino sem emprego, mas continuo lutando para melhorar de vida e 

ser de novo empregado.  

(...) Ando muito nervoso, e às vezes, penso que seria melhor sumir. 

Ele relata que, por uma questão de sobrevivência, faz qualquer tipo de 

trabalho. Em sua fala, deixa claro o medo de represálias por parte do governo e o 

quão difícil é vivenciar a situação de desemprego, chegando a mexer com o seu 

estado emocional. Enfatiza que o trabalhador desempregado na Argentina é 

obrigado a estar na informalidade por uma questão de sobrevivência. 

                                            
331 Entrevista Sr. Pedro Parada – Dirigente da UOM Villa Constitución. Vide apêndice 5 no mini CD 
encartado. 
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(...) que os dois últimos anos com carteira trabalhei na Alvecar.  Trabalhei como 

montador/mecânico, oficial mecânico. Trabalhei durante 21 com registro e não tenho registro 

há mais de dois anos.  

(...) Não há vagas nas indústrias grandes e nem nas pequenas. Faço bicos, tenho que 

sobreviver e alimentar meus filhos.  

(...) Nunca mais consegui emprego oficial. 

O Sr. X conta que,  após ter sido mandado embora do emprego formal,  perde 

a esposa, afasta-se dos filhos, passa a ser uma pessoa muito nervosa, ansiosa e 

começa a beber. Fica claro, no discurso do ex-empregado do mercado de trabalho 

formal, que o desemprego leva a um agravamento tanto físico quanto psicológico. 

 (...) a realidade do nosso país está muito ruim, e trabalho no que tem, pintor, pedreiro, 

ajudante, o que tiver eu faço para sobreviver. 

(...) É muito duro, (os olhos do trabalhador ficam marejados), mas tenho que sobreviver. 

Nunca fui vagabundo eu tenho profissão. Mas a economia da argentina foi engolida pelos 

ladrões, parece que somos vagabundos. 

Verificamos que o Sr. X apresenta um elevado grau de ansiedade, de 

desespero e até mesmo está adquirindo vícios para superar o momento. 

(...) Sou uma pessoa muito nervosa, bebi demais durante 02 anos.  

Fumo ainda demais. Não sei depender de ninguém e já tive que comer pão na minha mãe.  

Às vezes, tenho vontade de morrer, me desespero, aí saio e vou para o sindicato, antes eu 

ia para o bar, aprendi que quando a depressão, a tristeza chega, devo procurar ajuda de 

pessoas boas.  

Identificamos, pela fala do Sr. X,  que sua auto-estima está rebaixada, e que a 

sua saúde foi afetada pelo desemprego e pela falta de perspectiva com relação à 

sua situação financeira. 
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(...) E tudo de ruim aconteceu em minha vida por conta do desespero, situação financeira, a 

situação de desemprego acabou com minha saúde, antes eu tinha saúde. Hoje sofro dos 

nervos, nem saúde tenho.  

Registramos que o desassossego leva o Sr. X a ingerir álcool. No entanto, o 

controle da ingestão excessiva ocorre após a interação com o sindicato e com outros 

trabalhadores numa situação similar, desempregados do mercado de trabalho 

formal, empregados/ ocupados na informalidade. 

(...) O sindicato me ajudou muito. 

Outro ponto importante no relato do Sr. X é a crença como forma de controle 

social e acolhimento. 

(...) Na hora mais difícil de nossas vidas temos que ter fé, tem que acreditar que as coisas 

vão mudar um dia.  

O desemprego leva o trabalhador a identificar fenômenos como a política 

econômica de seu país, a importância da representação sindical, a necessidade da 

requalificação profissional, a necessidade de destruição de políticas públicas e das 

políticas de emprego vigentes e sua reconstrução. Mesmo assim, a esperança é um 

adjetivo importante para a saúde física e mental, no caso do Sr. X . 

(...) A empresa e o governo não dão chance para você aprender, reciclar e atualizar.  

(...) Aí você fica com raiva, muita raiva. Não desejo isso para meus companheiros, 

familiares, quero que meus filhos tenham um futuro melhor.  

O trabalho é o nosso direito, nosso sustento, não esperava passar por isso, tenho 

esperança de encontrar um trabalho. 

A esperança de mudanças é vista, pelo Sr. X,  por meio de alterações na 

política governamental. Há um conteúdo de raiva ao pensar na continuidade da 

política vigente. 
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(...) Se a política continuar a mesma, tenho certeza que não haverá empregos. 332 

Exterioriza raiva.  

Finalizando o diálogo com o Sr. X, caminhamos para a Secretaria Geral da 

Unidade Obrera dos Metalúrgicos – UOM para entrevistar,  de forma semi-aberta,  o 

Sr. Pedro Parada,  dirigente desta seccional, vinculada diretamente à Central de los  

Trabajadores Argentinos – CTA. 

O Sr. Pedro Parada faz um preâmbulo agradecendo-nos ter escolhido o CTA 

e a seccional de Villa Constitución, que tem a sua história marcada pela luta 

incessante dos metalúrgicos, e iniciamos a entrevista. 333 

O Sr. Pedro Parada manifesta o desejo de que a entrevista semi-aberta 

ocorra sob a forma de diálogo corrido, sem a utilização de um roteiro rígido, para que 

ele se sinta à vontade. 

(..) é melhor dialogar e não ficar apenas seguindo um roteiro de perguntas. Assim eu 

não fico muito inibido. 

Iniciada a entrevista, Sr. Pedro Parada nos conta que, para falar sobre a 

saúde física e mental de desempregados do mercado de trabalho formal 

empregados/ocupados na informalidade, é necessário situar o panorama político 

vivenciado pela população argentina. 

(...) Para falar sobre essa questão, sobre a saúde mental e física dos 

desempregados, para opinar sobre essa questão, tenho vivido as oscilações do mercado de 

trabalho e, nessa grande crise do mercado, estamos com um número muito grande de 

trabalhadores parados. 

Ademais, segundo o Sr. Pedro Parada, deve-se analisar o contexto 

econômico e social e, principalmente, o contexto político que levou a Argentina a 

                                            
332  A transcrição, matriz I e II da entrevista do Sr. X, encontra-se no Apêndice 6 do CD encartado na 
referida Tese.  
333 A integra da entrevista encontra-se no Apêndice 5 do CD encartado na referida Tese. 
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vivenciar tanto a desorganização e retração do mercado formal de trabalho, quanto o 

descaso do governo com relação ao tratamento da saúde, educação, trabalho e 

compreensão de solidariedade. Ele acentua que o mercado de trabalho dos 

metalúrgicos sempre ofereceu os melhores empregos. A sua decadência leva os 

desempregados desse setor a procurar outras alternativas de emprego/ocupação.  

(...) Nessa medida começam a buscar outras alternativas, mas desanimam, ficam 

revoltados, e desanimados. O mercado para os metalúrgicos era um dos melhores 

mercados, hoje os trabalhadores/companheiros estão perdidos, estão buscando novas 

ocupações para, pelo menos, garantir o sustento de seus filhos e mulher. 

Sr. Pedro Parada acrescenta que muitos trabalhadores desempregados 

começam a apresentar comportamentos de revolta. O dirigente afirma que a 

situação do trabalhador desempregado do mercado de trabalho formal é uma 

situação muito delicada, merecendo ser estudada. 

(...) sentem-se impotentes mediante a perda da fonte de seu trabalho. 

(...) Sentem-se abandonados pela sociedade e não encontram saídas para a sua 

sobrevivência e, daí, a família começa a se dissolver, o casamento acaba, o filho se revolta, 

a filha adoece. 

Evidenciamos que a entrevista semi-aberta retrata o medo e a angústia do 

desempregado de forma crescente, na medida em que ele não consegue um novo 

emprego. O medo da marginalização pode levá-lo à omissão de sintomas e desejos, 

conforme destacado por vários autores no Capítulo III. 

(...) Não encontram saída para essa situação difícil, não conseguem sobreviver sem o 

trabalho e, nem todos têm estrutura para suportar esse momento. 

Segundo o dirigente, a Central desenvolve uma atividade multidisciplinar para 

trabalhar a auto-estima do desempregado. Essa iniciativa, contudo, deveria partir 

também do governo, pois educaria a sociedade para enfrentar e lidar não apenas 
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com a questão do desemprego, mas, ainda, com outros problemas sociais 

emergenciais. A Unidade Obrera Metalúrgica – UOM/CTA de Villa Constitución tem 

uma equipe de profissionais que realizam esse trabalho. Ele enfoca a necessidade 

de aprimorar práticas de interação social, maior socialização e solidariedade. 

(...) A saída individual, nesse momento, é muito ruim, mas o governo conseguiu implementar 

esse modelo. A central tenta desenvolver um trabalho para que se retome a visão de 

solidariedade e para que eles (desocupados) possam entender não têm culpa pela 

decadência política e do mercado de trabalho. Devem enfrentar esse momento com 

companheirismo e solidariedade. Esse modelo individual só serviu para que os 

trabalhadores se sentissem excluídos. 

O Sr. Pedro explica que o atual governo colabora com a exclusão social na 

medida em que marginaliza os desempregados, delega-lhes a culpa pela situação 

em que o país se encontra e joga as responsabilidades da educação, saúde,  para 

uma população sem rumo, sem projeto de intervenção. 

(...) Sim, eles têm que entender que não são culpados.  

Acontece que a Nação está sem direção e isso não está ocorrendo apenas com os 

metalúrgicos da Villa Constitúcion. Isto está ocorrendo com o país. 

Decantando as colocações do Sr. Pedro, verificamos que a maneira utilizada 

pelos governos - Duhalde, De La Rúa - ao lidarem com a questão do desemprego na 

Argentina desencadeia sentimentos de culpa . A pressão, por sua vez, induz 

comportamentos de impotência frente à tomada de novas decisões e atitudes. 

Assim, o processo de adoecimento pode ser desencadeado mediante pressões 

externas e internas, quando exacerbadas. Acreditamos na importância do trabalho 

desenvolvido pela CTA, ao evidenciar aos desempregados que a solidariedade, o 

compromisso político, e a requalificação poderão ser fortes instrumentos para a 

transformação do status quo. Sr. Pedro acentua que parte dos desempregados está 
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empenhada na proposta de recuperação das fábricas. Afirma que os trabalhadores, 

ao discutirem a recuperação de fábricas, demonstram um sentimento vivo, cheios de 

energia. 

(...) essa vontade de recuperar sua fábric, é o sentido da recuperação do seu sustento, do 

seu trabalho, do seu equilíbrio. Quando fala em recuperar a planta da fábrica, já incluem a 

perda legal de seus aumentos salariais, suas idéias, se voltam para a atividade e bem-estar. 

E a auto-estima do povo argentino é muito boa. (risos). 

Observamos que, durante a entrevista, o Sr. Pedro enfatiza a questão da 

auto-estima. Aproveitando essa ênfase, emitimos um comentário voltado para a 

admiração que sente pela maneira como os argentinos estão enfrentando o 

problema, e como eles enxergam o desenho da realidade futura. Há, no conteúdo 

expresso dos argentinos, muito orgulho da nação, orgulho pelo método educacional 

do país, levando-nos a acreditar que a vitalidade do povo argentino pode ser 

comparada a um tango. 334 

(...) Sei que nosso povo se recupera e sei que é capaz de fazer qualquer trabalho. 

O dirigente assinala que, no ano de 2002, todas as Centrais estão 

empenhadas em desenvolver programas abrangentes de requalificação profissional, 

com o objetivo de ampliar o potencial de seus trabalhadores. Frisa que o importante 

                                            

334  Nos fins do século XIX, o tango se popularizou nos subúrbios de Montevidéu e Buenos Aires. A 
fusão dos tambores com a habanera, com a milonga e com ritmos de origem européia resultou em 
um som mestiço, em um ritmo menos sexual, mas ainda sensual. Quanto à expressão “tango”, em 
diversos dialetos de regiões de onde provieram os mais significativos contingentes de escravos 
vindos para a América (Congo, golfo de Guiné e Sudão meridional), significa lugar fechado, círculo e 
esconderijo. Os traficantes se apropriaram do termo para identificar os locais de concentração de 
escravos, antes do embarque e após o desembarque. Na América, o termo teve vários significados, 
porém, sempre diretamente ligados aos escravos africanos ou aos seus costumes e cultura: reunião 
de escravos boçais, local de bailes, música de escravos. Hoje, a palavra tango significa 
essencialmente a música nacional Argentina - Tomislav R. Femenick Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tango_argentino , 2006. Analisando essa dança, detectamos que a 
vitalidade do povo argentino, por meio do tango, trabalha sua emoção e seu físico, privilegiando sua 
auto-estima e contestanto o status quo da sociedade na qual está inserido.  Sem perder a garra e a 
esperança da transformação.  
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é manter os desempregados ocupados e não freá-los. Acredita que a crise da 

Argentina irá acabar, mas, para isso, os trabalhadores terão que se unir e lutar 

contra a imposição do poder que por ora governa o país. O Sr. Pedro enfatiza a 

necessidade do desempregado se ocupar, argumentando que, por meio das 

ocupações, ele se afasta das doenças e dos pensamentos ruins. Os cursos de 

formação profissional também são importantes para o aprimoramento da 

consciência, pois as equipes multidisciplinares oferecem cursos e executam módulos 

sobre essa questão com competência. 

(...) O importante é ocupá-los, independente da atividade. Assim, não terão tempo para 

adoecer. Aprendemos, nos nossos cursos de formação profissional, que o importante é 

estar ocupado nos momentos de crise.  

A crise econômica um dia poderá chegar ao fim, mas, para isso, a luta contra 

a imposição do poder que por ora governa a Argentina tem que ocorrer de forma 

organizada. 

(...) estamos empenhados nesse princípio. Queremos que o trabalhador se sinta útil, 

trabalhe como pedreiro, como auxiliar de pedreiro, como entregador, padeiro, confeiteiro, e 

assim vai. O importante é ele ter um posto de trabalho alternativo, em outra área. 

O Sr. Pedro afirma que a informalidade é um mal econômico, porém, a 

Argentina está vivenciando a Informalidade por conta de um mal político. 

Concordamos com o dirigente, a informalidade pode ser um mal econômico, no 

entanto, a informalidade se tornou um meio para justificar os fins de uma ordem 

política mal administrada. 335 

Ao questionar o dirigente da UOM sobre as estatísticas oficiais sobre os 

desempregados com problemas de saúde física e mental, a resposta é que esse 

                                            
335 Veja-se processo de informalidade rodapé n. 1 do Capítulo II.  
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registro existe, mas está inacabado. Afirma ainda que há registros de depressão, 

desespero, drogradição, alcoolismo entre outros. 

(...) temos um registro inacabado no sindicato, e há resultados de muita depressão, 

desespero e há muitos casos de usuários de drogas.  

Pessoas que não conseguiram ultrapassar a barreira da realidade de hoje.  

Temos uma política de solidariedade. 

Com relação ao problema do alcoolismo, sindicatos e empresas trabalham 

essa questão no interior da planta da fábrica e, se o problema é externo, a CTA tem 

um grupo de apoio. Mais uma vez, registramos o espírito e trabalho solidário quando 

o dirigente afirma que: 

(...) Se há um problema externo, como família, desemprego, dinheiro, filhos e o trabalhador 

se encontram fora da planta da fábrica, tentamos trabalhar com muita solidariedade e temos 

psicólogos do CTA que podem acompanhar esses casos. Mas o desemprego leva o 

trabalhador a utilizar o álcool, teremos que combater e desenvolver muitas campanhas e, 

também, todos os companheiros vigiam aquele que é mais fraco e bebe. 

Sr. Pedro deixa claro que o desemprego leva o trabalhador a ingerir álcool. 

Esse é um dos motivos do incentivo constante para que os trabalhadores 

freqüentem os sindicatos, façam cursos de formação, qualificação ou requalificação. 

Encadeando com o tema das ocupações dos ex-metalúrgicos 

empregados/ocupados no mercado informal, o Sr. Pedro discorre com muita 

habilidade sobre alternativas de trabalho quando: 

(...) Muitos são os trabalhos informais em distintas especialidades, há uma cooperativa de 

empreendedores que contratam desempregados para trabalhar sem Seguridade fazendo 

doces, queijos, salames, pães e venda de produtos em geral. 
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(...) Há desempregados que fazem salgados, pizzas, doces e vendem para sobreviver. Há 

também pequenos supermercados que estão contratando, sem registro, carregadores e 

empacotadores.  

A gastronomia está sendo uma alternativa informal de trabalho. 

Estamos investindo em cursos de horta orgânica. Há registros de problemas hepáticos que 

necessitam da horta orgânica. Estamos também investindo na panificação. Pensamos que 

esse mercado ainda pode ser uma alternativa. 

Há, também, criação de frangos e cordeiros, há 42 pólos de criação de frangos. 

É um projeto importante e que estamos muito entusiasmados. E é uma boa alternativa para 

torná-los produtivos e tirá-los da inatividade. Assim, não teremos tempo de adoecer. 

O Sr. Pedro discorre com entusiasmo sobre as empresas de auto-gestão e 

suas perspectivas futuras. Fala sobre a economia solidária, lembrando que é uma 

filosofia de produção, trabalho e renda, ainda comenta sobre cooperativismo, 

afirmando que ele pode levar a uma transformação social. O dirigente menciona a 

Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Autogestão - ANTEAG, e a 

participação cooperada constituindo-se numa prática que pode mudar a vida do 

desempregado.  

(...) Acredito que a qualidade de uma nação pode ser melhorada com a qualidade de vida 

das pessoas, e o trabalho pod, e em um determinado momento, deixar de ser subordinado 

ao capital, passando a total responsabilidade aos trabalhadores. 

O dirigente fala da preocupação da Central com relação à forma e ao 

conteúdo da educação dos filhos desse contingente de desempregados. 

(...) Cuidamos da saúde física e mental e da inserção social.  Estamos também preocupados 

com a educação dos filhos desse contingente de desempregados, porque sabemos que eles 

dependem da boa educação para mudar nossa nação. 
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Mais uma vez, indagamos o Sr. Pedro quanto à existência de um Projeto de 

intenções da CTA para contribuir nessa formação. O Sr. Pedro, efusivamente, diz 

que há um projeto de apoio a essa intenção e afirma: 

(...) A Central tem um marco que está voltado para o seguinte pensamento: Que país nós 

argentinos queremos? Foi assim que nasceu o Centro de Formação. E aqui, em Villa 

Constitúcion, a casa da CTA foi fundada em 1998. Seu objetivo é levar os trabalhadores a 

uma participação concreta de todos os trabalhadores. E, como não há perspectivas para o 

crescimento das plantas nas fábricas de metalurgia, os trabalhadores terão que buscar 

outras alternativas de trabalhos, e nós temos que incentivar a busca de novas formas de 

ocupação. 

O Sr. Pedro caminha na construção do pensamento, enfatizando que a falta 

de vínculo empregatício implica o trabalhador desempregado ficar sem o direito ao 

atendimento nas Obras Sociais. Fica-nos claro, mais uma vez, que o desempregado 

está imerso na inseguridade social. 

(...) os desempregados só têm ajuda de seus sindicatos, este país perdeu o controle do 

Estado, conseguiram acabar com a Proteção aos desempregados.  

O Estado só tem e dá Proteção aos grandes banqueiros, às pessoas de nível sócio 

econômico alto. 

Este governo só concentra toda a riqueza. 

Mediante essa colocação, perguntamos sobre a existência de algum plano 

que acolha os desempregados para o atendimento médico ou de urgências. O Sr. 

Pedro fala sobre o Plan de Jefas e Jefes de Hogares. 

(...) O Plan de Jefas e Jefes de família de desocupado vive com 50 pesos, a municipalidade 

não dá um apoio digno e nem há um atendimento a saúde da família. Por isso que é 

importante o apoio do sindicato.  336 

                                            
336 O Plan de Jefas e Jefes del hogares se encontra como anexo no CD encartado na referida Tese. 
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O dirigente afirma que há um contingente de 38% de desempregados com 

família e precário atendimento, agravando cada vez mais a saúde de todos.    

(...) O atendimento é mínimo, está voltado para a comida (falta de alimentos), e não há uma 

planificação na família e na educação. Há um desânimo. Há uma falta de Plano e de 

princípios para que não se cometam erros graves.  

Por exemplo, estamos preocupados, há um crescimento no índice de mães solteiras e com 

idade de 13, 14, 15 anos. 

Há uma preocupação enorme em relação à aceitação do status quo: 

(...) Não há de se conformar com a situação atual, há de buscarem alternativas e tomar 

consciência do que somos e o que estamos fazendo para mudar esse estado de coisas, e 

que somos protagonistas dessas mudanças. 

Perspectivas, um movimento social e político, sem sectarismos, avançando através de 

movimentos que leve a consciência para todos. Todos os trabalhadores deverão buscar 

novos caminhos e isso tem um custo. 

Esse movimento é lento, mas pode romper esse país, definir um país igual para todos em 

que meu filho, meu neto poderão viver. Um país justo e consciente de suas necessidades. 

Das colocações de Pedro Parada, notamos que o fenômeno do desemprego, 

no caso da Argentina, leva o trabalhador a buscar novas alternativas. Existindo 

trabalho de conscientização, o trabalhador passa a vivenciar o seu papel de cidadão, 

independente do momento socioeconômico e político. O desenvolvimento da 

consciência pode desencadear movimentos sociais diferenciados que contribuem 

para a construção de um país mais justo. 

Finalizando, o Sr. Pedro acredita que a construção de políticas públicas pode 

levar ao encontro de novos rumos. E esses novos rumos serão construídos após o 

povo acabar com a corrupção. 
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(...), todavia, temos que buscar novos rumos, tem-se que ter consciência que o futuro está 

na nossa mão e que nossa mulher, nosso filho, só terá atendimento decente se mudarmos 

essa estrutura corrupta. 

Temos que aprender novas atividades e não esmorecer. 

Você verá o produto do nosso trabalho. 

Você ainda verá uma Argentina melhor. 

Posto isto, nos despedimos, registramos a esperança de novas políticas 

públicas, encerrando a entrevista.  

 

4. Características da População Alvo 

A população desta pesquisa se constitui de 18 trabalhadores brasileiros, 

desempregados do mercado de trabalho formal, que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade e buscando um emprego no Centro de 

Solidariedade do Trabalhador – Força Sindical - sede da Liberdade - São Paulo/ 

Brasil. Deste total, 14 são do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Um dos 

trabalhadores se encontra acima da faixa etária selecionada na condição de 

aposentado. Mesmo assim, introduzimos esse trabalhador na amostra, considerando 

que o seu olhar é relevante no que se refere análise do momento político e 

econômico, e à necessidade de complementar o seu salário para sobreviver. Os 

demais entrevistados se mantém na faixa etária de 20 a 60 anos. 

Compõem também essa amostra 17 trabalhadores argentinos, do sexo 

masculino, desempregados do mercado de trabalho formal que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade, estando afiliados à Central de los 

Trabajadores Argentinos – CTA da seccional de Villa Constitución – Província de 
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Buenos Aires – Argentina. Os dois grupos responderam ao instrumento denominado 

Sondagem, contendo 50 questões. 

Na seção anterior, analisamos as entrevistas semi-abertas realizadas com o 

Sr. José Maurício da Silva-Ceará, diretor do Centro de Solidariedade ao Trabalhador 

– Força Sindical, e com o Sr. Pedro Parada, dirigente da Unidade Obrera de 

Metalúrgicos – UOM – Centro del Trabajadores Argentinos – CTA, selecionados de 

forma intencional. Utilizando-se o mesmo procedimento, são entrevistados dois 

desempregados do mercado de trabalho formal empregados/ocupados na 

informalidade, sendo um brasileiro que se encontrava no saguão do Centro de 

Solidariedade, e um argentino que se encontrava na Unidade Obrera de 

Metalúrgicos-UOM do Centro del Trabajadores Argentinos.  

Na amostra brasileira, 50% têm o 1° grau completo, 16,7% o 1°grau 

incompleto, 27,8 % o 2º grau incompleto e 5,6% o 2° grau completo. Na amostra 

argentina, refletindo maior nível médio de escolaridade, 88,2% têm o 1º grau 

completo, 5,9% o 2º grau completo e 5,9% o 2º grau incompleto. 

A religião predominante, na amostra do Brasil, é a católica, com 61,1%; 

seguida da evangélica, com 33,3%. Na amostra da Argentina, a religião 

predominante é a católica, com 82,35%; seguida da evangélica e da adventista, com 

5,88% cada uma; e nenhuma religião, com 5,88%. 

66,7% dos trabalhadores brasileiros são casados, 5.6% separados por conta 

do desemprego, 22,2% são solteiros e 72% têm filhos. Na Argentina, 70,59% são 

casados, 11,76% separados, 17,65% solteiros e 94,12% têm filhos. 

A renda familiar média dos trabalhadores desempregados brasileiros gira em 

torno de R$ 338, 88, e a média da renda familiar argentina gira em torno de 175 
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Pesos.  No Brasil a média convertida em dólar é de 112 US e, na Argentina, 59,5 

US. 337 

A maior parte dos trabalhadores entrevistados é responsável pela família. 

72,2% dos desempregados brasileiros não têm contribuição de outros membros da 

família na renda familiar. De forma similar, na Argentina, 85% dos desempregados 

não têm contribuição de familiares na renda familiar.  

Tanto no Brasil quanto na Argentina, 100% dos respondentes tinham 

ocupação no ramo da metalurgia antes do desemprego do mercado de trabalho 

formal. No caso brasileiro, 94,4% encontram-se, hoje, na informalidade, e 5,6% em 

busca de um novo emprego no mercado de trabalho formal; na Argentina, 100,0% 

encontram-se na Informalidade. 

 

                                            
337 Vide Apêndice nº. 4, encartado no CD. 
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CAPÍTULO VI 

O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA DE TRABALHADORES NA INFORMALIDADE: 

RESULTADOS E ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TRABALHADORES 

BRASILEIROS E ARGENTINOS 

 

O objetivo do presente capítulo é analisar os resultados obtidos por meio das 

Sondagens aplicadas no Brasil e Argentina, nos seguintes aspectos: a) dados 

demográficos, características pessoais e inserção no mercado de trabalho; b) 

Informalidade, inseguridade social e sentimento de insegurança; c) sintomas 

psicossomáticos; d) saúde física e mental antes da demissão; e) a busca de 

emprego após a demissão; e f) percepção e acesso às políticas públicas. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, para construir a Sondagem e 

elaborar a análise dos dados empíricos, consideramos as seguintes hipóteses: 

• A mudança da situação ocupacional do trabalhador da formalidade 

para a informalidade contribui para o surgimento de problemas em sua 

saúde física e mental; 

• Essa mudança contribui para a inseguridade social; 

• A contextualização da informalidade no Brasil difere da informalidade 

na Argentina, considerando-se os fatores econômicos, políticos e 

psicossociais.  

Firmados nessas três hipóteses, apresentamos, a seguir, os resultados da 

referida Sondagem 338 Relembramos que o instrumento contempla parte da trajetória 

de vida e ocupacional do trabalhador desempregado do mercado de trabalho formal 

                                            
338  A tabulação completa da Sondagem se encontra em Apêndice encartado no CD.  
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e empregado/ocupado na informalidade, considerando momentos profissionais, 

psicossomáticos, sociais, históricos e políticos. 

Nos quadros apresentados, as informações referentes ao Brasil são expostas 

na cor preta e aquelas concernentes à Argentina, na cor cinza, com o intuito de 

facilitar a localização da informação dos países em estudo. 

Após a apresentação dos objetivos da Sondagem, de sua estrutura e 

conteúdo, solicitamos aos trabalhadores voluntários amostrados sua permissão para 

aplicá-la, e os convidamos a assinar o termo de compromisso por uma questão de 

ética e respeito. Todos autorizaram a continuidade dos trabalhos, assim, iniciamos o 

procedimento. 339 

 

a) Dados Demográficos, Características Pessoais e Inserção no Mercado de 

Trabalho 

A população amostrada – desempregados do mercado de trabalho formal 

ocupados/empregados na informalidade – se encontra na faixa etária compreendida 

entre 21 e 55 anos. Exceção feita a um aposentado de 60 anos, ex-metalúrgico, que 

foi incluído na amostra brasileira em virtude do interesse demonstrado e por estar 

empregado/ocupado na informalidade.  

No Brasil, metade dos trabalhadores amostrados possui o fundamental 

completo, 17% o fundamental incompleto, e 28% o ensino médio incompleto; 

enquanto na Argentina, a maioria correspondente a 88% completou a educação 

fundamental. A maior homogeneidade educacional dos trabalhadores argentinos se 

explica pela expansão massiva da educação naquele país, desde os anos de 1930.  

                                            
339 Anexo o termo de compromisso com a assinatura de autorização de todos os amostrados 
brasileiros, argentinos e dirigentes que participam da Sondagem. 
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Torres pontua que  

[...] el reconocimiento de lo específico y de lo diverso implica asumir 

que cada país deberá definir políticas pensadas desde la propia 

realidad, relevantes y apropiadas a su contexto, su historia y su 

cultura, su tradición educativa, el nivel de desarrollo de sus 

instituciones… 340  

Sabemos que os dois países, Argentina e Brasil, estão imersos em políticas 

governamentais pouco operacionais, de baixa eficácia e reduzido compromisso com 

a realidade social. Mesmo assim, o sistema público educacional argentino, por meio 

da ação política de seus educadores, sindicatos e comunidade, mantém, 

parcialmente, a sua qualidade, respeitando as diversidades regionais, nacionais e 

locais. O sistema público educacional argentino contempla com maior rigor a cultura 

e a política.  

                                            
340 TORRES, Rosa Maria, Una década de 'Educación para todos': La tarea pendiente. Buenos Aires: 
IIPE/ UNESCO, 1999, p. 59). 
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Quadro 1 

Pergunta 2. 
Brasil. Instrução: 16,7% têm o fundamental incompleto, 50% têm o fundamental 

completo, 27,8 % têm o médio incompleto e 5,6% têm o médio completo. 

Argentina. Instrução: 88,2% têm o fundamental completo, 5,9% médio incompleto e 

5,9% 2º médio completo. 
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2° grado completo
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No Brasil e na Argentina predomina a religião católica, embora os evangélicos 

representem cerca de um terço no Brasil e 12% na Argentina. Neste último país, em 

torno de 6% declaram não professar nenhuma religião.  

Quadro 2 

Pergunta 5. 

Brasil. Religião: católica 61,1% e, em seguida, a evangélica com 33,3%.  

Argentina. Religião: católica 82,35% e, em seguida a evangélica com 5,88%, 

adventista com 5,88% e nenhuma religião 5,88%. 

Fonte: Idem ao Quadro 1.  

A maioria dos trabalhadores é casada e com filhos. No Brasil, destaca-se o 

número de declarações que alegam a separação em virtude do desemprego. 

Enquanto na Argentina, os registros indicam que o principal motivo das separações 

é a incompatibilidade de valores e objetivos de vida.  

Quadro 3 

Perguntas 6 e 14.1  

Brasil. Estado civil: 66,7% são casados, 5.6% separados por conta do desemprego e 

22,2% solteiros. 72% têm filhos. 

Argentina, Estado civil. 70,59% são casados, 11,76% separados, 17,65% solteiros. 

94,12 têm filhos. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Os desempregados do mercado de trabalho formal do setor metalúrgico, na 

passagem da formalidade para a informalidade, apontam queda na renda nominal 

tanto no Brasil quanto na Argentina. Essa redução é maior na Argentina, refletindo 
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não apenas a crise econômica de 2001, como a maior profundidade da sua 

reestruturação econômica, privatizações e enxugamento da administração pública.  

Quadro 4 

Pergunta 36, 37, 37.1 

Brasil. Faixa salarial de três meses antes da demissão do mercado de trabalho 

formal: 77,8% até R$ 500,00 (até US $172); 22,2% na faixa de R$ 501,00 a 1.000,00 

(US $173 até US $344). 

 Brasil. Faixa salarial na informalidade: 11,1% não declaram; 88,9% até 500,00 (até 

US $172). 

Argentina. Faixa salarial de três meses antes da demissão do mercado de trabalho 

formal: 29,41% até $ 500,00 (até US $ 172); 29,41% de $ 500,00 a $1.000,00 (US $ 

173 até US $345); 35,29% mais de $ 1.000,00 (mais de US $345); 5,88% não 

declaram.  

Argentina. Faixa salarial na informalidade: 11,76% até $100 (até US $ 34); 64,71% 

de $101 até $150 (até US $ 52); 11,76% de $151 até $200 (até US $ 69); 5,88% de 

$201 até $250 (até US $86); 5,88% sem informação.  

Obs.: A taxa de câmbio utilizada para converter as moedas dos dois países foi de 2,9 pesos 
ou reais por dólar estadunidense. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

 

No Brasil, a reestruturação produtiva é a principal causa da demissão, na 

opinião dos ex-empregados metalúrgicos que se encontram empregados/ocupados 

na informalidade.  
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Na Argentina, além dessa causa, foram apontados o fechamento de 

empresas e a política econômica, que provoca uma mudança estrutural radical da 

economia argentina.   

 

Quadro 5 
Pergunta aberta aos empregados/ocupados na informalidade e confirmada pelos 

dois dirigentes Sindicais e dois trabalhadores entrevistados, tanto no Brasil quanto 

na Argentina. (vide apêndice nº. 3 e 4) 

Brasil. Motivos da demissão: 100% são demitidos em virtude da reestruturação 

produtiva.  

Argentina. Motivos da demissão: 100% são demitidos em virtude de diferentes 

causas: demissões devido à reestruturação produtiva e políticas governamentais. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

 

No Brasil, 94,4% dos amostrados, mesmo inconformados com a sua situação 

de ocupação, percebem a informalidade como a única saída para a sua 

sobrevivência. Todos gostariam de uma nova oportunidade no mercado de trabalho 

formal, porém, apenas um ex-empregado insiste com veemência em sua reinserção 

no mercado de trabalho formal, embora também esteja sobrevivendo por meio de 

uma ocupação informal. Na Argentina, 100% dos analisados têm consciência que o 

problema do desemprego deriva da política do governo, assumindo a informalidade 

como meio de sobrevivência, mas acreditando na sua organização para alterar os 

rumos da economia do país. Há um componente generalizado de inconformidade 

expresso pelos trabalhadores brasileiros e argentinos, contudo, os últimos reagem 

ativamente, por meio de sua organização. 
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Quadro 6 

Pergunta 4. 

Brasil. Percepção da ocupação: 94,4% se encontram trabalhando na informalidade 

mesmo inconformados; 5,6% trabalham na informalidade, entretanto buscam um 

emprego no mercado de trabalho formal. 

Argentina. Percepção da ocupação: 100,0% se encontram trabalhando na 

informalidade, mantendo-se mobilizados para a ação política. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

As ocupações que são exercidas na informalidade pelos trabalhadores 

brasileiros e argentinos são bastante diversificadas. Em ambos os países, eles 

apontam as ocupações de pedreiro, ajudante de pedreiro, vigilante, motorista, 

eletricista, encanador, carregador, entregador de panfletos, confeiteiro, padeiro, 

limpadores de caixas de água, jardineiros, digitadores, frentistas de postos de 

gasolina, lavadores de automóveis, entre outros bicos.  

 

b) Informalidade, Inseguridade Social e Sentimentos de Insegurança. 

No Brasi, 100% declaram que se sentem inseguros no mercado de trabalho 

informal, e 67% temem essa situação. Na Argentina, 88,24% se sentem inseguros. 

Destes, 29,41% declaram sentimento de tristeza, 17,5% se sentem totalmente 

inseguros, e o restante mostra um conjunto de preocupações, destacando a perda 

de bem-estar da família, medo que os filhos passem fome, ausência de assistência 

médica, entre outras.  
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Os ex-metalúrgicos argentinos se diferenciam dos brasileiros por perceberem 

a política perversa e anti-social do governo, pela manutenção da sua identidade 

profissional de metalúrgicos e pela consciência da necessidade de organização de 

sua categoria, seja na condição de empregado ou desempregado. 

Quadro 7 

Perguntas: 12; 13; 13.1; 13.2; 13. 3; 13. 4; 13. 5; 13.6 

Brasil: Sentimento de insegurança. 100% se sentem inseguros, e 67,0% têm medo 

da situação em que se encontram empregados/ocupados na Informalidade. 

Argentina: Sentimento de insegurança. 88,24% se sentem inseguros, e 29,41% 

declaram seu sentimento de tristeza, 17,5% se sentem totalmente inseguros, 58, 8 

mostram um conjunto de preocupações. 

Fonte: Idem ao Quadro 1.  

 

Os trabalhadores dos dois países declaram que enfrentar a informalidade é 

muito difícil. A justificativa dada está pautada na Inseguridade Social – ausência de 

contrato de trabalho registrado, de atendimento médico pessoal e familiar, de 

garantia de aposentadoria, portanto, de reconhecimento de cidadania. 

Quadro 8 
Pergunta: 13.3 
Brasil. Percepção da informalidade: 100,0% dos entrevistados registram que é muito 

difícil estar na informalidade. 

Argentina. Percepção da informalidade: 94,12 % dos entrevistados registram que é 

muito difícil estar na informalidade e 5,88% nada declaram. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 
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Setenta e dois por cento - 72,2% dos trabalhadores brasileiros alegam que o 

emprego no mercado de trabalho formal é mais seguro que a ocupação no mercado 

de trabalho informal, no entanto, também foram encontrados trabalhadores que 

questionam a segurança de emprego/ocupação em qualquer um dos dois mercados. 

Nos discursos dos trabalhadores se nota que o sentimento de insegurança 

existe em relação aos dois mercados de trabalho. Segundo eles, as empresas não 

manifestam preocupação com a situação do empregado, mas com o lucro.  

As inovações tecnológicas e a globalização, ao longo dos últimos 25 anos, 

conforme analisado em capítulos anteriores, são responsáveis por uma profunda 

reestruturação da produção mundial e da organização do trabalho, provocando 

expressivas transformações sociais.  

Essas alterações são muitas: regulamentação do mercado de trabalho; 

requisitos do perfil do trabalhador; determinantes do processo saúde/doença e nos 

quadros de morbi-mortalidade relacionadas ao trabalho, que provocam modificações 

nas práticas de saúde e segurança do trabalho. 

 Essas transformações, entretanto, estão ocorrendo na sociedade à revelia 

dos trabalhadores, muitas vezes sem a sua percepção e, em geral, sem a sua 

intervenção.  

Paulatinamente, às mudanças estruturais do mercado de trabalho em 

praticamente todos os países do mundo, devemos mencionar o crescente avanço no 

processo de informalidade341, levando à precarização342 do emprego, 

                                            
341 Relembramos que o termo Processo de Informalidade denomina, neste estudo, o processo de 
mudanças estruturais da economia, que se estabelece na sociedade contemporânea a partir de dois 
pontos. O primeiro, voltado para a liberalização do comércio e para a maior integração das economias 
à economia mundial e o segundo, voltado para os processos de reestruturação produtiva e para as 
características do território onde se inserem as empresas. Na dimensão do mercado de trabalho, 
representa os processos de destruição, adaptação e redefinição das relações de produção; 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

296

principalmente, mediante o processo de terceirização das atividades empresariais e 

as mudanças na legislação laboral. 343  

Nesse contexto de radicais mudanças, os cuidados com a saúde física e 

mental dos trabalhadores são incorporados por meio das agências multilaterais à 

agenda internacional de pesquisas e políticas públicas. Os dois países e o setor 

privado ratificam os protocolos internacionais. Embora, conforme analisado 

anteriormente, a implementação das novas medidas se defronte com dificuldades 

financeiras, técnicas e, principalmente, políticas. 

                                                                                                                                        
processos de trabalho; formas de inserção de trabalho; relações e contratos de trabalho; e conteúdo 
das ocupações. Esses processos societários mudam e constroem a sociedade contemporânea, e 
mostram um duplo efeito: - de um lado, corroem ou tornam inadequadas determinadas práticas ou 
instituições sociais, pelos custos diretos ou indiretos envolvidos, perda de sua funcionalidade ou de 
legitimidade política; - por outro, constituem, adaptam e definem procedimentos e instituições. O 
Processo de Informalidade implica, dessa maneir, a construção ou adaptação de regras 
consuetudinárias ou jurídicas no mercado de trabalho consoantes com três dimensões concretas do 
momento contemporâneo: econômica, social e política. Conforme CACCIAMALI, Maria Cristina, op.cit 
2000 e 2001.  
342 Relembramos que o termo Precarização denomina, neste estudo, o processo de diminuição dos 
direitos sociais estabelecidos por meio da relação de emprego. 
343  CACCIAMALI, Maria Cristina. Desgaste da legislação laboral e ajustamento do mercado de 
trabalho no Brasil nos anos 90.  In: POSTHUMA, Anne. (organizadora). Brasil. Abertura e ajuste do 
mercado de trabalho no Brasil. Políticas para conciliar os desafios do emprego e competitividade, São 
Paulo: Ed.34, São Paulo, 1999.  
CACCIAMALI, Maria Cristina, SILVA, Gilvanir Batista da & MATOS, Franco, Sistema Nacional de 
Emprego: desempenho interestadual. In: Oliveira, M.A.. (Org.). Oliveira, M.A., Reforma do estado e 
políticas públicas no Brasil. Campinas, 1998. 
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Quadro 9 
Perguntas: 27; 13.5; 13.4; 13.6. 
Brasil. Segurança no mercado de trabalho: 72,2% acreditam que o mercado de trabalho formal é 

mais seguro. Há verbalizações do tipo:  

(...) hoje não temos mais segurança, tanto na empresa como fora dela. 

(...) sim a carreira traz mais segurança. 

(...) mais segurança e mais benefício. 

Argentina. Segurança no mercado de trabalho: 94,12% acreditam que o mercado de trabalho 

formal é mais seguro. 

(...) por la seguridad e  y jubilación 

(…) Pensión garantida 

Brasil. Tipo de contrato de trabalho e vínculo com o Sistema Público de Seguridade Pública 

Social: 100,0% estão com contrato de trabalho não registrado e não contribuem para a o 

Sistema Público de Seguridade Social. 

 Argentina. Tipo de contrato de trabalho e vínculo com o Sistema Público de Seguridade Social: 

100% estão sem amparo legal, sem registro em carteira ou pagamento de autonomia de 

trabalho. 

Brasil. Insegurança na Ocupação: 100% dos brasileiros se sentem inseguros na ocupação. 

Argentina. Insegurança na Ocupação: 76,47% se sentem inseguros na ocupação, 17,65% não 

se sentem inseguros e 5,88% não respondem. 

Brasil. Sem Seguridade Social: 100% dos trabalhadores empregados/ocupados na informalidade 

não recebem nenhuma ajuda de custo que facilite o pagamento de uma aposentadoria privada. 

Argentina. Sem Seguridade Social: 100% dos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade não recebem nenhuma ajuda de custo para uma aposentadoria privada 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 
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Mediante as respostas dos ex-metalúrgicos empregado/ocupados na 

informalidade, podemos afirmar que a perda do vínculo com o mercado de trabalho 

formal afeta a sua segurança e desencadeia comportamentos/sentimentos como 

medo, angústia, baixa auto-estima, desconfiança, raiva, entre outros agravos à 

saúde. Ao mesmo tempo, constatamos que há uma mudança na sua postura política 

e no seu desempenho social. Eles buscam novas alternativas de trabalho, repensam 

o seu cotidiano, procuram instituições/organizações sociais, estabelecem e 

vivenciam novos contatos comunitários como forma de suportar o desgaste da perda 

de emprego e enfrentar os desafios das novas ocupações. Essas atitudes 

contribuem para a reconstrução da esperança na escolha de um novo caminho.  

Mesmo assim, ao decantarmos as declarações dos ex-empregados 

metalúrgicos, fica claro que sua saúde física e mental é afetada também por não 

possuir, nesse trajeto, nenhum momento reeducativo formal que vislumbre tais 

mudanças. O trabalhador desempregado se sente à margem da sociedade. Não há 

compatibilidade entre a reestruturação produtiva, os mercados de trabalho formal e 

informal, os determinantes do processo de saúde e doença e transformações 

ocorridas em sua realidade cotidiana.  

Lembramos que pesquisadores/pesquisadoras e estudiosos/estudiosas de 

áreas inter e multidisciplinares apresentam ou participam de projetos e propostas 

que, de forma qualitativa e quantitativa, contribuem na reorientação do mercado de 

trabalho. Essa afirmação pode ser exemplificada através de projetos como, por 

exemplo, o Dicionário do Trabalho Vivo – da Cidade do Conhecimento, criado e 

dirigido por Gilson Schwartz, da Universidade de São Paulo, e apresentado à 

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do governo do Estado de São Paulo 
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– SERT. Segundo o autor, a concretização dos objetivos da Cidade do 

Conhecimento implica: 

[...] unir o mundo da escola e o mundo do trabalho numa construção 
conjunta; [...] projetos cooperativos terão como resultado prático uma 
sociedade onde mais pessoas participam da produção de 
conhecimento e, assim, podem ter mais acesso a emprego e renda; 
[...] participação ativa, criativa, empreendedora e reflexiva nas 
comunidades de prática do dicionário que podem ser criadas as 
condições para a aprendizagem. 344 

 

O projeto acima é apenas um pequeno exemplo de que há saídas, basta 

explorá-las e reconhecê-las, e isso os pesquisadores têm feito em todas as áreas do 

conhecimento, com ou sem recursos públicos para a sua concretização. Temos 

certeza que, tanto no Brasil quanto na Argentina, centenas de projetos de excelência 

e “boas intenções” têm chegado às mãos dos dirigentes governamentais e das 

entidades sindicais e patronais.  

Todos os trabalhadores no Brasil não têm acesso aos planos de assistência 

médica privados. Eles e suas famílias são atendidos pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS. Afirmam, ademais, que a saída do mercado de trabalho formal afeta as suas 

relações familiares.  

Analogamente, essa última constatação ocorre também na Argentina. Nesse 

país, a grande maioria dos expulsos do mercado de trabalho formal depende dos 

serviços públicos de saúde, embora um pequeno percentual seja dependente de um 

plano de saúde vinculado a uma Obra Social de um familiar empregado.  

                                            
344 Fonte: http://www.mct.gov.br/comunicao/textos/default.asp?cod tipo=1&cod texto=2668 – Ano 
2002. 
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Quadro 10 

Perguntas: 10.6; 10.7; 40. 
Brasil. Acesso ao atendimento médico e relações com a família: 100,0% não têm 

assistência médica privada, dependem do serviço público; e 72,2% registram que a 

saída do trabalho formal afetou as relações familiares; 

Argentina. Acesso ao atendimento médico e relações com a família: 83,35% não têm 

assistência médica privada, dependem dos serviços públicos; e 17,64% são 

dependentes de algum plano de saúde familiar.  

 

Sabemos que as inovações tecnológicas, de certa forma, reduzem alguns 

riscos ocupacionais, tornando por vezes o trabalho menos perigoso e menos 

insalubre. No entanto, registra-se um conjunto de fatores adversos à saúde do 

trabalhador, como: aceleração maior na produção, exposição a produtos químicos 

adversos, períodos prolongados de trabalho, efeitos do presentismo, ou seja, o 

empregado tem que sempre estar presentes, estando ou não em seu período de 

trabalho, ameaças constantes de desemprego e a precariedade da atenção voltada 

de forma específica para com a sua saúde. 

Esses processos têm introduzido uma crescente carga psíquica negativa e 

maior sofrimento mental ao trabalhador. 345 No entorno desse pensamento de 

Rigotto, devemos lembrar que o nosso cérebro funciona de acordo com as 

informações que nos são passadas em um determinado contexto social. Essas 

informações são processadas e filtradas pelos cérebros dos trabalhadores por meio 

de uma variedade de tipos de inteligência emocionais ou racionais.   
                                            
345 RIGOTTO, Raquel Maria, Não somos máquinas: um estudo das ações sindicais em defesa da 
saúde do trabalhador na grande Belo Horizonte. Dissertação de Mestrado defendida na Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 1992.  
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O trabalhador empregado na formalidade, conforme apresentado no Capítulo 

III, sofre impactos na sua saúde devido ao excesso de trabalho, ameaças 

repressoras, exposições a produtos químicos e ritmo de trabalho acelerado, entre 

outras cobranças. Considerando esse contexto, podemos afirmar, a partir dos 

resultados desta pesquisa, que, além dos impactos acima serem repassados ao 

desempregado empregado/ocupado na informalidade por meio do novo empregador, 

ele cria em seu imaginário outras pressões e inseguranças, derivadas do novo 

ambiente de trabalho. 

Percebemos, por meio das trajetórias de vida, profissional e ocupacional do 

trabalhador egresso do mercado de trabalho formal, que sua saúde se encontra 

cada vez mais comprometida, na medida em que participa do mercado de trabalho 

informal.  

Constatamos que os trabalhadores desempregados ou 

empregados/ocupados na informalidade, para suportar a sua nova condição, 

utilizam-se do fenômeno religião e da crença em um ser superior como mecanismo 

amenizador do seu sofrimento. Desse modo, a religião e a crença podem ser tanto 

opções intencionais do trabalhador, como uma manifestação social que contribui 

com a reorganização individual e coletiva dos trabalhadores. Tanto a opção 

intencional quanto a manifestação coletiva podem atuar como agentes de controle 

social. Durkheim afirma que todas as religiões se estruturam sobre “as grandes 

idéias e atitudes rituais que as caracterizam”, por exemplo, como a distinção entre 

coisas sagradas e profanas, a noção de espírito, de alma, de divindade, de espírito 
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mítico, os ritos de comunhão e oblação, os ritos comemorativos e os ritos de 

expiação. 346  

Weber, em seu estudo, sobre relações entre espírito capitalista e ética 

protestante, considera a importância normativa da religião na sociedade e como 

ocorre sua transfiguração no cotidiano, refletindo-se em comportamentos 

socialmente compartilhados. O autor, em seu trabalho – A ética protestante e o 

espírito do capitalismo –, afirma que a conduta dos indivíduos, nas diferentes 

sociedades, pode ser compreendida a partir da concepção que têm de suas 

existências. Entende ainda que as concepções religiosas, entre outras, sejam fatores 

determinantes das transformações econômicas das sociedades. 347 

A pesquisa científica, por vezes, entra em conflito com a questão da 

religiosidade, no entanto, o estudo da religião como ciência já demonstrou a 

influência dos valores e das crenças religiosas no comportamento humano. 

Durkheim afirma que:  

[...] As crenças são ativas somente quando partilhadas. Pode-se 
conservá-la por algum tempo mediante um esforço completamente 
pessoal; mas não é assim que elas nascem, nem que elas são 
adquiridas: é mesmo duvidoso que possam conservar-se nestas 
condições. De fato, o homem que tem uma verdadeira fé 
experimenta invencivelmente a necessidade de difundi-la; para isto, 
ele sai de seu isolamento, aproxima-se dos outros, procura 
convencê-los e é o ardor das convicções por ele suscitadas que vem 
reconfortar a sua. A fé estiolar-se-á rapidamente se permanecesse 
sozinha.  348 

 

As crenças religiosas e seus respectivos simbolismos são apontados pelos 

trabalhadores empregados/ocupados na informalidade como forma de compreensão 

e leitura do mundo no qual estão inseridos. Geertz constata que:  

                                            
346 Émile DURKHEIM, Formas elementares da vida religiosa, São Paulo: Editora Martins Fontes, sem 
data, p. 207/208. 
347 WEBER, Max, A ética protestante e o espírito do capitalismo, Coleção Os Pensadores, São Paulo: 
Abril Cultural, 1983. 
348 DURKHEIM, Émile, op.cit. p. 228. 
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[...] os símbolos religiosos oferecem uma garantia cósmica não 
apenas para sua capacidade de compreender o mundo, mas também 
para que, compreendendo-o, dêem precisão a seu sentimento, uma 
definição às suas emoções que lhes permita suportá-lo, soturna ou 
alegremente, implacável ou cavalheirescamente”. 349 

Essa religiosidade é o recurso encontrado pelo trabalhador para enfrentar o 

momento do desemprego e buscar coragem para compreender o emprego/ocupação 

na informalidade que, por ora, é obrigado a aceitar.  

Valla afirma que:  

[...] a religião popular pode ser descrita como uma forma particular e 
espontânea de expressar caminhos que as classes populares 
adotam dentro de uma sociedade que lhes nega a oportunidade de 
trabalho e os seus direitos legítimos. 350 

Geertz declara que o homem busca significados, tanto para a religião quanto 

para justificar os valores sociais do seu cotidiano. Só assim encontra novas 

perspectivas de vida e se ajusta aos novos valores. O autor deixa claro que a 

religião, a arte e a ideologia têm, como expressão disfarçada, um conteúdo de 

orientação para que o Homem possa sobreviver num mundo que pouco 

compreende. 351 

Em seguida, os trabalhadores expressam, por meio do seu discurso, a 

descrença no futuro mediante o fator desemprego e a falta de Seguridade Social. 

Observa-se que a desesperança, somada à baixa auto-estima, e acrescida ao 

sentimento do tipo desespero e raiva, entre outros, são agravantes à saúde do 

trabalhador. Entretanto, nesta altura da análise, podemos identificar que os 

trabalhadores argentinos possuem maior auto-estima, assim como apresentam uma 

prática mais freqüente de solidariedade.  

                                            
349 GEERTZ, Clifford, A revolução das culturas, Rio de Janeiro: Livro Técnico e Científico, 1989, p. 
120. 
350 VALLA, Victor Vincent, (org), Religião e cultura popular, Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2001, p.54. 
351 GEERTZ, Clifford, 1989, op.cit.89, p.102. 
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Quadro 11 
Perguntas 11.1; 11.2.  
Brasil. Quanto à percepção sobre o planejamento do futuro 50% não registram 

resposta e os outros 50% registram respostas de forma adjetiva como: pedem a 

Deus que os ajude, não se sentem seguros com o futuro, não planejam o futuro 

porque não têm perspectivas de emprego. Há um conteúdo de desespero, baixa 

auto-estima, esperança e desconforto frente à situação. 

Argentina. Quanto à percepção sobre o planejamento do futuro 100% registram 

respostas do tipo adjetivadas: se apóiam em Deus para ajudá-los a enfrentar esse 

momento de desemprego, acreditam que a solidariedade e a organização 

contribuirão para a mudança do status quo; que é muito triste ficar desempregado; 

há uma inseguridade total; medos que os filhos passem fome; identificam que o 

governo não tem um plano de trabalho; que o problema do emprego na Argentina é 

um poço fundo; perda dos direitos de cidadão; necessidade de muita luta e formação 

profissional. Identificamos que, embora estejam sofrendo com a realidade do 

desemprego e o enfrentamento de uma ocupação na informalidade, a auto-estima e 

o nível educacional são mecanismos que os impulsionam para encarar a situação 

econômica e política do país. O conteúdo das respostas dos entrevistados é dotado 

de um componente mais abrangente sobre o olhar do seu país. Bem dentro da frase 

que tanto se utiliza: Que Argentina queremos??  

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

c) Sintomas psicossomáticos 

Os trabalhadores brasileiros e argentinos confirmam a hipótese de que a 

situação de desemprego ou emprego/ocupação na informalidade leva a um 

desequilíbrio emocional e físico devido a fatores como: insegurança, insatisfação, 
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baixa auto-estima, desentendimentos na família, afastamento de amigos e 

marginalização pela sociedade, rotina cotidiana em busca de emprego em agências, 

sindicatos e enorme descrença na atuação dos governantes. Evidenciamos, nas 

respostas, que sintomas físicos e emocionais são freqüentes e que as ações 

governamentais no campo da saúde são incipientes. 

Como já pontuamos no Capítulo III, a agenda política nacional e internacional 

incorpora a saúde como um direito social. Desde os anos de 1980, o olhar para as 

questões do meio ambiente social e dos agravos à saúde também está alterado em 

termos conceituais e práticos, relevando a saúde e segurança no trabalho e do 

trabalhador. 352  

No entanto, ao considerarmos as diferentes dimensões políticas, sociais ou 

culturais, bem como as ações dos atores e das instituições sociais organizados – 

dirigentes governamentais, partidos políticos, órgãos públicos, academia, 

profissionais liberais, sindicatos, órgãos multilaterais, ONGs – fica claro que a  

incorporação dos novos conceitos não é adequada para implementar uma 

abordagem que efetivamente promova a prevenção de doenças e a promoção da 

saúde, em conformidade com as nuances econômicas do país. Ou seja, o corpo 

social, mais uma vez, não consegue estabelecer conceitos e práticas que impliquem 

contínuo trabalho preventivo e de promoção para o enfrentamento e superação dos 

percalços, tais como aqueles citados abaixo, extraídos de depoimento de 

participantes das duas amostras:  

(...) antes eu tinha certeza que no final do mês pagaria minhas contas, agora,  fico até 

desequilibrado sem dinheiro. 
                                            
352 CACCIAMALI, Maria Cristina, SANDOVAL, Salvador & JOSÉ-SILVA, Maria de Fátima, A busca 
pela promoção da saúde e pelas medidas preventivas nas negociações coletivas, In: CHAHAD, José 
Paulo & CACCIAMALI, Maria Cristina, Mercado de trabalho no Brasil.  Novas práticas trabalhistas, 
instituições e direitos fundamentais no trabalho, São Paulo: LTR, 2003. 
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(...) minha esposa não me agüenta mais, estou muito nervoso.  

(...) Não tenho mais paciência. 

(...) Essa rotina de todo dia sair em busca de emprego está acabando comigo. 

(...) Fico nervoso, a qualificação no meu ramo não interessa. 

(...) estoy nervioso  

(...) menos equilibrado, hoy paira la inseguridad. 

(…) al me tener que darle de comer a la familia  te altera los nervios. 

 

Quadro 12 
Perguntas: 41 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 72,2% registram que empregados/ocupados na informalidade são 

mais desequilibrados emocionalmente; 22,2% negam maior desequilíbrio; 5,6% - 

aposentado não responde. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 64,71% registram que empregados/ocupados na informalidade são 

mais desequilibrados emocionalmente; e 35,29% negam maior desequilíbrio. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

 

Selecionamos, abaixo, alguns sintomas que estão diretamente relacionados 

com a situação de desemprego ou de emprego/ocupação na informalidade. Nos 

depoimentos escolhidos, ressalvamos que a variável medo pode cercear e falsear as 

declarações dos trabalhadores sobre seus sintomas psicossomáticos frente às suas 

circunstâncias de busca de emprego/ocupação.  
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Dejours utiliza a concepção de que viver para o operário é não morrer e, 

incorpora em seu trabalho, o componente medo derivado do desemprego, da 

autoridade da supervisão, do autoritarismo, das cobranças, dos fracassos, entre 

outros. 353 Afirma que o medo sempre foi negligenciado pelos estudos em 

psicopatologia do trabalho. O autor aponta que o medo está presente em todos os 

tipos de profissionais, causando agravos sérios à sua saúde. Para enfrentar o medo, 

os trabalhadores elaboram defesas psíquicas que culminam em perigos, sintomas e 

doenças por vezes curáveis e, por outras, incuráveis, por falta de prevenção e 

promoção.   

Os trabalhadores brasileiros e argentinos empregados/ocupados na 

informalidade, mediante a falta do emprego formal, reagem de maneira inversa 

quanto ao desencadeamento dos distúrbios do sono, como por exemplo, a insônia. 

Comparada com a amostra argentina, a brasileira evidencia maior índice de 

participantes com insônia. 

Segundo Morim, a insônia crônica pode ser caracterizada por meio de 

queixas pessoais de sono pobre; dificuldade de iniciar ou manter o sono, sendo que 

o tempo para dormir ou que se mantém acordado deve ser maior que 30 minutos. As 

dificuldades para dormir, presentes três ou mais vezes por semana por mais de seis 

meses, caracterizam a insônia. Queixas de fadiga, problemas de humor e 

performance, atribuídos a uma pobre noite de sono, assim como o distúrbio do sono, 

ou suas seqüelas, causam problemas no funcionamento ocupacional e social dos 

indivíduos. 354 

                                            
353DEJOURS, Christhophe, op. cit. 
354 MORIM, M. Charles, Insomnia – Psychological assessment and management, Coupeville: The 
Guilsord Press, 1993. Site – http://www.iris-publishing.com/sleep.html. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

308

 

Quadro 13 
Pergunta: 15.1 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 66,67% registram o sintoma insônia e 16,6% não apresentam e 

11,1% não registram. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 23,53% registram o sintoma de insônia e 76,47% não apresentam 

insônia.  

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

A tensão nervosa pode desencadear muitas reações físicas e psicológicas. 

Segundo a definição de Selye, cientista austríaco, estresse/tensão nervosa pode ser 

analisado sob três fases distintas e progressivas: alerta, resistência e exaustão. O 

estado de alerta é a fase positiva do estresse/tensão nervosa e mostra ao indivíduo 

que seu organismo está saindo do equilíbrio, ou seja, estará tendo uma descarga de 

hormônios cortisol e adrenalina. Esse indivíduo pode agüentar essa carga e 

perceber que deve tomar outros rumos ou pode ter um ataque de nervos e, até 

mesmo, chegar a desencadear um surto nervoso. 355 

As flutuações do desemprego e o sofrimento de estar empregado/ocupado na 

informalidade, alterando cotidianamente suas ocupações, mais o peso da falta de 

seguridade social, levam os trabalhadores a perderem o equilíbrio e acarretam 

tensão nervosa. No caso dos trabalhadores brasileiros, eles demonstram menor 

resistência para suportar as cargas emocionais que os argentinos. Podemos 

                                            
355 SELYE, Hans, Stress, a tensão da vida, 2ª ed., SP: Ibrasa, 1965. 
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entender que os amostrados brasileiros percorrem as três fases de forma mais 

rápida, enquanto os registros sobre o sintoma da tensão nervosa dos ex-

metalúrgicos argentinos são baixos, mediante o emprego/ocupação na 

informalidade. Os trabalhadores argentinos elaboram suas perdas de forma mais 

racional e mais solidária.  

Os trabalhadores dos dois países se sentem marginalizados socialmente e 

abalados quanto à sua auto-estima, se comparados aos trabalhadores empregados 

no mercado de trabalho formal, no entanto, os olhares para a mudança do status 

quo são diferentes.  

Quadro 14 
Pergunta: 15.1 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 72,22% registram tensão nervosa. 

Argentina.  Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 17,65% registram tensão nervosa. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Os trabalhadores argentinos, diferentemente dos brasileiros, registram uma 

porcentagem maior quanto ao sentimento de desespero. No entanto, a somatização, 

conforme discutida anteriormente, é maior entre os brasileiros. Essa questão 

identifica as diferentes percepções, entre brasileiros e argentinos, sobre o momento 

vivido e a forma de enfrentamento. 356  

                                            
356 Além dos protestos políticos públicos, devemos também destacar o movimento de recuperação de 
fábricas inativas. Veja-se, entre outros, as experiências relatadas em MAGNANI, Eduardo,  El cambio 
silencioso – empresas y fabricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina, Buenos Aires: 
Prometeo Libros, 2003; PARRA, Alejandra M., Resistiendo al desempleo...Las experiencias colectivas 
de trabajo en Cordoba, http://www.iisg.nl/labouragain/documents/parra.pdf, 2005. 
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É bom salientar que, tanto os trabalhadores brasileiros como os argentinos, 

perseguem uma rotina constante em busca de uma nova colocação no mercado de 

trabalho formal. Essas idas e vindas do dia-a-dia, seja na agência de emprego, 

sindicato, amigos, classificados em jornais, tornam-se desesperadoras. Os 

trabalhadores argentinos, assim como os brasileiros, apóiam-se na esperança de 

retornar a um rendimento fixo mensal para voltar a uma vida social normal. O 

desespero é um sentimento de ordem filosófica e um problema concreto da 

realidade cotidiana globalizada.  

Kierkgaard, em sua obra “Desespero. A doença mortal”, retrata a necessidade 

da reflexão sobre os significados dos desesperos em nossa existência. Para o autor, 

o desesperar reflete um fenômeno social, suas emoções podendo levar ao fracasso 

ou a glória. 357  

Quadro 15 
Perguntas: 15.2 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 38,9% registram desespero após a perda do emprego formal. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 82,35% registram desespero após a perda do emprego formal. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

A frustração pode ser analisada sob dois aspectos: pessoal e política. No 

caso brasileiro, observa-se maior índice de frustração. Essa análise requer 

considerar os diferentes momentos políticos vivenciados pelos trabalhadores em 

seus respectivos países, nas duas últimas décadas. Os desempregados brasileiros 

empregados/ocupados na informalidade, no momento da entrevista, estavam 

                                            
357 KIERKGAARD, Sören - Desespero. A Doença Mortal. Lisboa: Rés, 1986. 
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empenhados na re-organização do seu mundo do trabalho, acreditando que a sua 

história de vida seria respeitada, a despeito das mudanças governamentais. No 

entanto, ele passa a ser despersonalizado ao ter que enfrentar as mudanças 

econômicas e sociais do mercado de trabalho. Segundo Codo, essa perda de 

identidade e a despersonalização resultam em sofrimento para o trabalhador que 

terá, como conseqüência, o agravamento da qualidade de sua saúde, apresentando 

sentimentos de indignidade, inutilidade e desqualificação, além de sintomas de 

fadiga, insônia, frustração, angústia, medo, ansiedade, agressividade e uso de 

drogas lícitas ou ilícitas. 358  

Os argentinos, imersos em uma instabilidade política econômica e social que 

perdura a contar da ditadura militar, estão empenhados em reconstruir e revalorizar 

o país, demonstrando grande união nessa caminhada. Portanto, a frustração é 

deslocada para uma ação e intervenção política, ou seja, os trabalhadores 

argentinos se organizam para cobrar dos governantes um rumo que respeite a sua 

cidadania. 

                                            
358 CODO, Wanderley; SAMPAIO, José Jackson Coelho & HITAMI, Alice, 1993, op.cit. 
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Quadro 16 

Pergunta: 15.2 (seqüência de sintomas) 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 55,6% sentem-

se frustrados. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 5,88% 

sentem-se frustrados. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Alves afirma que a precarização dos empregos que se dissemina nos anos de 

1990, atingindo o núcleo moderno do assalariamento, catalisa a síndrome do medo. 

A empresa passa a ser um ambiente inseguro a mais, não há mais garantias de 

estabilidade e renda, além de os empregados do mercado de trabalho formal 

vivenciarem, constantemente, o medo da perda do emprego. 359 

Os trabalhadores brasileiros e argentinos empregados/ocupados na 

informalidade carregam, em sua trajetória profissional e de vida, esse medo contínuo 

que por vezes omitem em virtude da busca de um emprego/ocupação. 

Quadro 17 
Pergunta 15.2 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 44,4% registram medo após a demissão. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 17,65% registram medo após a demissão. 

Fonte: Idem ao Quadro 1.  

                                            
359 ALVES, Giovanni, Trabalho e sindicalismo no Brasil: um balanço crítico da década neoliberal 
(1990-2000), Revista de Sociologia e Política. Curitiba, n.19, 1999. 
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A perda do emprego formal muitas vezes leva o trabalhador a vivenciar vários 

sentimentos que lhes são novos. As respostas físicas e emocionais vão se 

apresentando com o passar do tempo, e dependem do seu nível de consciência. 

Segundo Estramiana, os trabalhadores desempregados ou empregados/ocupados 

na informalidade estão vivenciando as conseqüências psicopatológicas do novo 

movimento socioeconômico; com isso, o autor nos remete a 1986, quando o 

desemprego foi considerado pela Organização Mundial de Saúde – OMS uma das 

principais catástrofes epidemiológicas da sociedade humana. Estremiana, conforme 

discutido no Capítulo III, propõe uma leitura sociopsicológica do fenômeno 

desemprego. 360  

Jahoda analisa a relação entre desemprego e problemas psicossociais. A 

autora focaliza a idéia de como o indivíduo desempregado é impossibilitado de 

realizar as suas funções latentes de participação do processo-trabalho. Aponta cinco 

conseqüências latentes do trabalho: 1) a estrutura do tempo do indivíduo é definido 

pelo emprego no seu dia-a-dia; 2) implica contato regular com pessoas fora da 

família; 3) envolve pessoas em um objetivo comum; 4) outorga ao indivíduo status e 

identidade; 5) oferece ao indivíduo força-atividade. 361  

Estamos convencidos, por meio do discurso dos trabalhadores apresentados, 

que sentimentos como raiva, ansiedade, desesperança, medo, descrença, entre 

outros, bem como aspectos financeiros, econômicos e profissionais, são fortemente 

abalados mediante a incerteza da manutenção do trabalho.  

                                            
360 ESTRAMIANA, José Luís Álvaro, op.cit. 
361 JAHODA, Marie. S, op.cit. 
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Quadro 18 
Pergunta: 15 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 50,0% afirmam que a perda do emprego formal os leva a apresentar 

sintomas e desenvolver doenças e vícios na 1ª semana. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores empregados/ocupados na 

informalidade: 29,41% afirmam que a perda do emprego formal os leva a apresentar 

sintomas e desenvolver doenças e vícios na 1ª semana. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Os brasileiros expressam, de maneira mais espontânea, o sentimento de 

revolta e a identificação da discriminação que sofrem ao perderem seu emprego, nas 

tentativas de se recolocarem no mercado de trabalho formal, ou buscando novas 

ocupações na informalidade. 

Os argentinos demonstram sentimentos de revolta contra os dirigentes do 

país, diferenciando-se dos brasileiros em relação à forma como expressam sua 

intolerância contra os governos corruptos. Eles afirmam várias vezes, de forma clara 

e objetiva, que querem lutar e decidir os rumos de seu país. Não negam o 

sofrimento, mas colocam a sua auto-estima em primeiro lugar. Há um sentimento de 

revolta por considerar que seu país se defronta com a falta de governabilidade.  

No entanto, salientamos que a revolta é menos somatizada, sendo canalizada 

contra os seus dirigentes. 
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Quadro 19 
Pergunta 15.2  
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 44,4% 

registram sentimentos de revolta, devido à discriminação sofrida e à falta de políticas 

públicas de emprego. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 11,76% 

registram sentimentos de revolta, devido à discriminação sofrida e à falta de políticas 

públicas de emprego. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Verificamos que, tanto os brasileiros como os argentinos, ao saírem do 

mercado de trabalho formal, face à situação de desemprego ou vivenciando novas 

formas de ocupação/emprego na informalidade, confrontam-se com situações 

desconhecidas. Perante essas situações, sofrem diferentes transtornos em seu 

cotidiano.  

Merlo analisa as constantes exigências do trabalho, presentes na 

reestruturação produtiva, que vêm acompanhadas de novidades no sentido da 

cobrança e da qualificação instalando, no trabalhador, um processo de sofrimento 

pelo medo de ser incapaz de manter desempenho adequado, demandados tanto 

pelo mercado de trabalho quanto pelo seu posto de trabalho. 362 

                                            
362 MERLO, Álvaro Roberto Crespo. Psicodinâmica do trabalho. In: CODO, Wanderley, (org), Saúde 
mental e trabalho: Leituras, Rio de Janeiro, Editora Vozes, 2002. 
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Dejours, discutindo a problemática do sofrimento do trabalhador, afirma que 

“a diferença pelo sofrimento psíquico dos que trabalham abriu caminho, portanto, à 

tolerância social para com o sofrimento dos desempregados.”  363 

Identificamos que a história de vida e profissional do trabalhador não é 

contemplada de forma integral, nem no mercado de trabalho formal e menos ainda 

quando estão desempregados ou empregados/ocupados na informalidade. 

Acreditamos que há necessidade de uma postura comprometida com todas as 

variáveis psicossomáticas e sociais que possam, direta ou indiretamente, contribuir 

para a promoção social e o bem-estar do trabalhador, minimizando o seu sofrimento. 

Os trabalhadores afirmam que a sua situação no mercado de trabalho, no 

momento da pesquisa, provoca-lhes agravos à saúde, tanto do ponto de vista 

psicológico quanto físico. Ademais, consideram-se marginalizados socialmente por 

serem vistos como “‘vagabundos” devido à sua saída do mercado de trabalho formal, 

conforme relatos que seguem. 

(...) las personas excluidas de la sociedad se sienten un marginal. 

(…) mucho sufrimiento sin un trabajo. 

(...) Tengo dolor de cabeza, dolor de hígado, presión alta etc. 

(…) Eu vivia sobre pressão na empresa, com medo de perder o emprego, agora sinto medo 

e pressão sem emprego na firma, porque nunca sei se vou ter trabalho amanhã. 

(...) os amigos, parentes, os chefes nas empresas não sabem o quanto nós estamos 

sofrendo. 

(...) ninguém pensa nos pobres e muito menos nos desempregados. 

 

                                            
363 DEJOURS, Cristhophe, A banalização da injustiça social, Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 
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Quadro 20 
Perguntas: 15; 20 
Brasil. Sintomas psicossomáticos apresentados desde a primeira semana de saída do mercado de 

trabalho formal: 50% dos amostrados apresentaram algum sintoma. (dores de cabeça e de estômago, 

inapetência, tensão nervosa, estresse entre outros). 

Argentina. Sintomas psicossomáticos apresentados desde a primeira semana de saída do mercado 

de trabalho formal: 29,41% dos amostrados apresentaram algum sintoma. (dores na cabeça e de 

estômago, inapetência, tensão nervosa, estresse entre outros.). 

Brasil. Frente aos sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 44,0% afirmam ter 

procurado o Sistema Único de Saúde - SUS após a demissão, independente da ocupação do 

momento. 

Argentina. Frente aos sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 64,71% afirmam 

ter procurado um hospital público após a demissão, independente da ocupação do momento. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Quadro 21 
Pergunta: 15.1 
Brasil. Sintomas físicos apresentados pelos trabalhadores que se encontram empregados/ocupados 

na informalidade, após sua demissão do mercado de trabalho formal: dor de cabeça - 58,8%; 

reumatismo – 11,8%; fígado - 5,6%; úlcera - 11,1%; coluna – 5,6%; pneumonia - 5,6%; problemas 

cardíacos – 11,1%; hipertensão –11,1%; inapetência – 5,6%; aceleramento cardíaco – 22,2%; 

constipação intestinal – 22,2%; fraqueza – 16,6%; pouco apetite – 16,6%; 5,6% sem informação. 

Argentina. Sintomas físicos apresentados pelos trabalhadores que se encontram 

empregados/ocupados na informalidade, após sua demissão do mercado de trabalho formal: dor de 

cabeça – 29,4%; reumatismo – 5,8%; fígado – 11,7%; úlcera – 5,8%; coluna – 0,0%; pneumonia – 

0,0%; problemas cardíacos – 0,0%; hipertensão – 0,0%; inapetência – 5,8%; aceleramento cardíaco – 

0,0%; constipação intestinal – 5,8%; fraqueza – 5,8%; pouco apetite – 5,8% e 0,0%sem informação. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 
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O suicídio é um fenômeno complexo, que deve ser analisado de forma inter e 

multidisciplinar, tampouco pode ser considerado apenas como um fenômeno 

individual. Acreditamos que as causas do suicídio não são encontradas apenas na 

declaração do trabalhador a respeito de seu desespero, assim como não são 

justificadas somente pelo fator genético.  

A Organização Mundial da Saúde – OMS, em 1999, lança o Programa 

denominado Suicide Prevention Program – SUPRE – com o objetivo de considerar o 

suicídio uma preocupação e um problema de saúde pública a nível mundial, 

entendendo a pertinência do trabalho preventivo, e colaborando com um item 

adicional na promoção da saúde dos indivíduos.  

O documento defende que, por meio do trabalho de conscientização e 

divulgação de informações sobre o transtorno do suicídio, podemos ter sucesso na 

sua prevenção. Para isso, o Programa conta com uma gama de pessoas e grupos 

envolvidos nessa questão, tais como, profissionais da educação, saúde, agências 

sociais, governos, legisladores, comunicadores sociais, judiciário, famílias e 

comunidades.  

Consta ainda do Manual sobre Prevenção do suicídio que enfrentar o 

fenômeno do suicídio é uma das mais complexas tarefas médicas, devido às 

dificuldades na detecção do comportamento. Essas dificuldades por vezes causam 

reações nos profissionais da saúde, do tipo: perda de confiança, raiva e vergonha. 

No Prefácio do Manual, há uma reflexão sobre os sentimentos que podem ser 

desencadeados nos profissionais da área da saúde mediante a sua inabilidade 
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diante de tal transtorno, como incapacidade, inadequação profissional, falta de 

competência e medo de perder a reputação profissional. 364  

Ora, se profissionais especializados da área da saúde temem esse transtorno, 

podemos afirmar que, pela cabeça dos empregadores, legisladores, governantes, 

pouco passa a possibilidade de o trabalhador chegar ao suicídio. 

A Organização Mundial de Saúde – OMS – estima que um milhão de pessoas 

estiveram em risco de cometer o suicídio no ano de 2000. O suicídio é uma das 10 

maiores causas de morte em todos os países, e uma das três maiores causas de 

morte na faixa etária de 15 a 35 anos. O impacto psicológico e social na família e na 

sociedade é imensurável. O ato de praticar o suicídio afeta diretamente, no mínimo, 

seis pessoas próximas, como, por exemplo, pais, avós, irmãos, e amigos. No caso 

do suicídio ocorrer na escola, no trabalho, o impacto atingirá mais de cem pessoas, 

por exemplo, operários do setor, operários da empresa, curiosos entre outros. 

Segundo a OMS, o suicídio deve ser compreendido como um transtorno 

multidimensional, devido à complexidade de fatores que interagem entre si, como 

ambientais, sociais, fisiológicos, psicológicos, genéticos e biológicos.  365 O alerta, 

promovido pelos pesquisadores autores do Manual, é dirigido a todos os países e se 

orienta,  em especial,  aos países menos desenvolvidos, onde o sistema de atenção 

à saúde mental e promoção da saúde sofre da malignidade chamada 

desorganização ou descaso. 

                                            
364 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Prevenção do suicídio: um manual para médicos clínicos 
gerais, Genebra: Organização Mundial da Saúde – OMS. Departamento de saúde mental, transtornos 
mentais e comportamentais, 2000. 
365 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2000, op.cit. 
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Esta pesquisa não constata de forma consumada o suicídio, no entanto, 

11,11% dos amostrados brasileiros apresentam idéias suicidas. Com relação aos 

amostrados argentinos, não há registros de suicídios ou de idéias suicidas. 

Na medida em que cada sociedade promove valores, crenças, hábitos, 

atitudes e idéias, criam-se tendências ao longo desse processo e se alimenta o 

imaginário pessoal e coletivo. As sociedades são formadas por indivíduos, bens 

materiais e imateriais. Portanto, os fatores biológicos, somados às tendências 

sociais, juntamente com os fatores materiais e imateriais, contribuem no 

desenvolvimento de transtornos como o suicídio.  

[...] primeiro, a natureza dos indivíduos que compõem a sociedade; 
segundo, a maneira como estão associados, ou seja, a natureza da 
organização social; terceiro, os acontecimentos passageiros que 
perturbam o funcionamento da vida coletiva, sem alterar, no entanto 
a constituição anatômica desta, tais como as crises nacionais, 
econômicas etc. 366 

As idéias suicidas que constam das respostas anotadas na Sondagem 

brasileira estão vinculadas ao desespero dos ex-metalúrgicos perderem o seu 

emprego no mercado de trabalho formal, e ficarem sem nenhuma perspectiva de 

emprego/ocupação, mesmo na informalidade. Ademais, em nenhum momento, 

alguma instância percebeu que a saúde mental desse trabalhador estava sendo 

atingida violentamente. Tanto os serviços públicos de atenção à saúde do 

trabalhador quanto às políticas públicas se eximem do problema social e não 

desenvolvem campanhas educativas que esclareçam a situação da reestruração 

econômica do país, a crise econômica e social. Embora programas de qualificação e 

requalificação sejam efetuados, não são suficientes. Na maior parte das vezes, não 

são adequados para mostrar aos desempregados novos caminhos de requalificação, 

                                            
366 DURKHEIM, Émile, 1983, op.cit. p. 199. 
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para que possam no futuro concorrer às novas ocupações e demandas do mercado 

de trabalho formal ou informal.  

 
Quadro 22 

Pergunta 18 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 11,1% tiveram 

idéias suicidas após a demissão. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 94,12% 

não tiveram idéias suicidas após a demissão e 5,88 não informaram. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

A literatura especializada aponta que a medicalização é uma prática freqüente 

no local de trabalho, entre os trabalhadores. Estudo de Brant e Minayo Gomes 

mostra que:  

[...] entre os trabalhadores, circulavam diagnósticos e indicações 
fruto da experiência empírica [...] não era necessário ir à farmácia, 
cada setor dispunha de uma pequena farmácia. A cultura da 
medicalização parecia estar vinculada às representações 
essencialmente funcionalistas do corpo, articulando-se com os 
destinos da somatização e da psiquiatrização. 367 

Em nossa pesquisa, a maioria não revela essa prática. No entanto, os 

dirigentes e os dois trabalhadores desempregados e empregados/ocupados na 

informalidade, entrevistados de forma semi-aberta, afirmam que por vezes tomam 

medicamentos para relaxar ou minimizar dores, tanto físicas quanto emocionais.  

                                            
367 BRANT Luiz, Carlos & GOMES Minayo, Carlos, O sofrimento e seus destinos na gestão do 
trabalho, Ciência & Saúde Coletiva, vol.14 nº. 04 Rio de Janeiro. 
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Quadro 23 
Pergunta: 13.5 
Brasil. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade. 5,6% afirmam 

que passam a utilizar ansiolíticos após a demissão. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade. 100% 

afirmam que não utilizaram ansiolíticos após a demissão. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Quanto ao uso de álcool, lembramos mais uma vez que temos que considerar 

a variável medo que as pessoas têm de exteriorizar o uso parcial ou excessivo de 

álcool e, com ISS, perder a oportunidade de conseguir um novo emprego, na medida 

em que se julga inconveniente o uso indevido de bebida alcoólica para o 

preenchimento de alguma vaga.  

Os trabalhadores, em seus depoimentos verbais, registram o uso de álcool, 

no entanto, omitem a verdadeira resposta na Sondagem. Nas entrevistas semi-

abertas, efetuadas com os dois dirigentes sindicais e trabalhadores desempregados 

empregados/ocupados na informalidade, essa questão é bastante discutida. Os 

entrevistados declaram que, nas plantas das fábricas e nos sindicatos, há equipes 

de profissionais inter e multidisciplinares que, cotidianamente, tratam da prevenção 

do uso em grau elevado da ingestão de álcool e outras drogas. Segundo os 

dirigentes, utilizam-se também propagandas educativas para promover a saúde do 

trabalhador. Mesmo assim, o uso abusivo de álcool é uma preocupação quando se 

observa que o trabalhador, desempregado e insatisfeito com sua situação fora do 

mercado de trabalho formal, passa a valorizar, de forma inadequada, a bebida ou 

outras drogas ilícitas.  
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O alcoolismo, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, indica  

[...] uma doença de natureza complexa, na qual o álcool atua como 
fator determinante sobre causas psicossomáticas, pré-existentes no 
indivíduo e para cujo tratamento é preciso recorrer a processos 
profiláticos e terapêuticos de grande amplitude. 368 

 

O alcoolismo também é conhecido como a síndrome da dependência do 

álcool e se caracteriza pelos seguintes elementos: a) compulsão – necessidade e 

desejo incontrolável de ingerir álcool; b) dependência física – abstinência ocorre com 

apresentação de tremores, suor, náusea e ansiedade, que se aliviam mediante a 

ingestão constante de álcool, ansiolíticos ou drogas com efeitos sedativos; c) falta de 

controle – resistência e inabilidade para parar de beber; d) tolerância – aumento 

gradativo e constante na ingestão de álcool, levando, cada vez mais, à 

dependência.369 

Cardin e outros afirmam que o consumo de álcool é um dos hábitos mais 

antigos do homem. Remonta à pré-história e se dissemina entre as pessoas,  com o 

objetivo de provocar efeito calmante, afrodisíaco, estimulante do apetite, desinibidor, 

sendo inclusive empregado nos ritos religiosos. Os autores propõem, contudo, um 

olhar para os problemas causados pelo excesso de consumo de álcool pelas 

populações, pois se constitui em um problema de atenção médico-social e dos 

demais profissionais que atuam com a promoção da saúde. 370  Esclarecem que as 

grandes empresas, ao se defrontarem com a problemática do alcoolismo, 

demandam profissionais especializados, que possam desenvolver técnicas de 

controle e prevenção ao uso abusivo de álcool. 

                                            
368 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Relatório mundial da saúde, Genebra: OMS, 1994, p.10. 
369 MASUR, Jorge, A questão do alcoolismo, São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. 
370 CARDIN, M. S.; ASSIS, S.G.; IGUHI. T. & MORGADO, A.F., Epidemiologia descritiva do 
alcoolismo em grupos populacionais no Brasil, Cadernos de Saúde Pública, vol.2, 1986, 191-211. 
Apud OLIVEIRA, Eliane Reis de & LUIS, Margarita Villar A., Distúrbios relacionados ao álcool em um 
setor de urgências psiquiátricas. Ribeirão Preto (1988-1990), Cadernos de Saúde Pública, vol.12, n.2, 
1996. 
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Naveillan &Vargas, em seus estudos realizados no período compreendido 

entre 1952 e 1982, apontam que a propaganda de bebidas alcoólicas é excessiva. 

Alertam também as autoridades médicas e sanitárias para a desorganização social e 

o desemprego, que põem em risco os resultados positivos que podem ser 

alcançados pelas ações de prevenção ao uso abusivo do álcool.  371 

Baus afirma:  

[...] para alguns indivíduos o álcool adquiriu propriedades 
reforçadoras pelo fato de remover um estado aversivo (perda de um 
ente querido, demissão de um emprego). Para outros, as 
propriedades reforçadoras estariam associadas não só as 
modificações bioquímicas produzidas pelo álcool no próprio 
organismo de seu consumidor, mas também devido a associações 
com situações sociais que causam prazer, como por exemplo, 
quando se bebe para comemorar um evento especial. 372  

 

Concluímos que o alcoolismo exerce função negativa entre “amenizadora das 

dores” frente ao momento da perda do emprego ou da dificuldade em encontrar um 

novo emprego/ocupação.  No entanto, identificamos a falta de uma política pública 

de produção e controle de álcool para uso humano.  

Laranjeira & Romano alertam para os cuidados com a saúde pública, 

considerando: 

[...] ao contrário da medicina clínica que tem o seu foco nos cuidados 
e na cura de doenças de casos individuais, a saúde pública lida com 
grupo de indivíduos, chamados populações. O conceito de 
populações baseia-se no fato de que certos grupos de indivíduos 
constituem uma população específica por compartilharem certas 
características (gênero), determinado ambiente (bairro, cidade, 
nação) ou a mesma ocupação (garçons e atendentes de bares, por 
exemplo). O valor da perspectiva da saúde pública para as políticas 
do álcool é a sua habilidade em identificar riscos, e/ou grupos de 

                                            
371 NAVEILLAN, Pedro & VARGAS, Sergio, Prevalencia del alcoholismo durante tres décadas em 
Chile (1952-1982), Revista de Saúde Pública, vol. 23, n.2, 1989, p. 128-135. 
372 BAUS, José, Em busca de uma tipologia motivacional relativa a tratamento do alcoolismo, Tese de 
Doutoramento defendida no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. 
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risco, e sugerir intervenções apropriadas para beneficiar o maior 
número de pessoas. 373 

Os autores entendem que:  

[...] Políticas públicas são decisões de consenso tomadas por 
governantes na forma de leis, regras, ou regulações. A palavra 
“consenso” indica que as decisões provêem de evidência fartamente 
documentada a ponto de constituírem consenso entre os 
especialistas e autoridades da área. Devem prover também do 
alcance legitimo de legisladores ou outras autoridades constituídas 
em prol do interesse público nunca da indústria ou de seus lobbies. 
Quando políticas públicas dizem respeito às relações entre álcool, 
saúde e bem-estar social são consideradas políticas do álcool. 374 

Quadro 24 
Perguntas: 15.3; 15.4; 15.5; e 15.6 e entrevistas semi-abertas com os dirigentes 
sindicais. 
 Nas entrevistas semi-abertas, tanto o dirigente brasileiro quanto o argentino registram que: 

(...) os trabalhadores consomem mais álcool após a demissão. E, os dois trabalhadores 

desempregados empregados/ocupados na informalidade confirmam que a insegurança do 

desemprego leva a ingestão de álcool (...) temos muitos amigos que se perderam na bebida 

(...) a única forma de agüentar a falta de trabalho, é bebendo para dormir. 

Brasil. Sintomas/Doença apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 11,1% 

informam que se tornaram alcoólicos após a demissão. 

Brasil.  Ingestão de bebida alcoólica: 33,3% informam que já bebiam antes da demissão. 

Brasil. Tipo de bebida que ingerem: cachaça, wisky, cerveja, conhaque, vodka e outros. 

Argentina. Sintomas apresentados pelos trabalhadores na informalidade: 5,88% informam 

que se tornaram alcoólicos após a demissão. 

Argentina. Ingestão de bebida alcoólica: 11,76% informam que já bebiam antes da 

demissão. 

Argentina. Tipo de bebida que ingerem: conhaque e cerveja. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

                                            
373 LARANJEIRA, Reinaldo & ROMANO, Marcos, Consenso brasileiro sobre políticas públicas do 
álcool, Revista Brasileira de Psiquiatria, vol. 26, n.1, 2004. 
374 LARANJEIRA, Reinaldo & ROMANO, Marcos, op.cit. 
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d) Saúde Física e Mental Antes e Após a Demissão 

Gambril, Del Prette & Del Prette afirmam que o comportamento assertivo se 

constitui em uma categoria particular das habilidades sociais. A assertividade é a 

capacidade do indivíduo se afirmar nas interações sociais, na defesa de seus 

direitos, no direito à expressão de suas opiniões, sentimentos, necessidades, 

insatisfações e proposições. Pode-se, por meio da assertividade, solicitar mudanças 

de comportamento das outras pessoas sem desrespeitá-las em seus direitos. A 

assertividade deve envolver aspectos não-verbais, tais como falar em um tom de voz 

claro e audível, olhar o interlocutor durante a conversa, sem desviar demais o olhar, 

falar o tempo necessário para expor sua opinião. 375  

Sabemos que, nas situações da realidade cotidiana, o comportamento 

assertivo é necessário em diversas interações sociais e podem contribuir para o 

crescimento e desenvolvimento das relações interpessoais, aprimoramento da 

capacidade de enfrentamento e resolução de problemas interpessoais, primando 

pela melhora do bom funcionamento das relações sociais e contribuindo com a 

qualidade de vida humana. 

Entre os amostrados, a assertividade foi pouco elaborada no decorrer de suas 

vidas. Os brasileiros, antes da demissão, consideram-se mais assertivos. Os motivos 

que justificam esse comportamento são: responsabilidade pessoal, auto-estima e 

autoconfiança devido à garantia do emprego no mercado de trabalho formal. Após a 

demissão, observa-se pequena oscilação no comportamento de assertividade. 

                                            
375 Vejam-se entre outros GAMBRILL, Eileen. D. (Org.), Behavior modification: Handbook of 
assessment, intervention and evaluation. Washington, D.C.: DEL PRETTE, Zilda Aparecida Pereira P. 
& DEL PRETTE, Almir, Psicologia das habilidades sociais: terapia e educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1999. 
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Poucos trabalhadores da amostra argentina mostram comportamento 

assertivo, antes da demissão. Após a demissão, maior número declara aumento de 

assertividade em seu comportamento. Essa mudança de comportamento pode ser 

explicada pelas orientações dadas pela Central dos Trabalhadores Argentinos, 

comportamento de solidariedade entre os trabalhadores e vontade da mudança 

política vivida na Argentina no momento da pesquisa. Os amostrados argentinos 

lidam com mais facilidade e se sentem menos estressados mediante o desemprego, 

agem com mais confiança e tato na informalidade, e são mais resistentes às 

manipulações políticas que a amostra dos trabalhadores brasileiros. 

Quadro 25 
Pergunta 21.1; 21.2.1  
Brasil. Comportamento de assertividade antes da demissão: 33,33% se sentem 

100% assertivos, 11,1 % - 75%, 16,66% - 50%, 5,5% - 25%, 27,77% - 0% 

assertivos.376 

Brasil. Comportamento de assertividade após a demissão: 11,1% se sentem 100% 

assertivos, 11,1% - 75%, 16,7% - 50%, 22,2% - 25%, 38,9% - 0%. 

Argentina. Comportamento de assertividade antes da demissão: 5,88 – 100% 

assertivos, 33,29% - 75%, 11,76% - 50%, 47,06 – 0% assertivos.  

Argentina. Comportamento de assertividade após a demissão: 35,29% -100% 

assertivos, 35,29% - 75%, 17,64% - 50%, 5,88% - 25%, 5,88% - 0%.  

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Aprofundar a questão do comportamento agressivo humano transcende os 

limites deste trabalho, na medida em que sua compreensão remete a uma ordem de 

conhecimento multidisciplinar, compreendendo bases biológicas, diversidades e 

dimensões culturais, requerendo estudos antropológicos, sociológicos, psicológicos, 
                                            
376 Define-se assertividade como uma expressão comportamental onde se declara algo positivo ou 
negativo do qual se assume inteiramente a validade. 
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filosóficos e médicos, geográficos, econômicos, entre outros. No entanto, essas 

variáveis estão sendo consideradas ao constatarmos que as dimensões e os fatores 

acima citados exercem influência direta no desenvolvimento da personalidade e da 

formação de comportamentos agressivos.  

 Neste estudo, o foco é o desespero vivido pela perda do emprego no 

mercado de trabalho formal e as dificuldades encontradas para inserir-se na 

informalidade. Nosso olhar para o comportamento agressivo é multidisciplinar, 

considerando diversas variáveis sociais vividas, na cotidianidade, pelos nossos 

amostrados. 377 

Antes da demissão do mercado de trabalho formal, 88,9% dos amostrados 

brasileiros apresenta 0% de agressividade, após a demissão, esse percentual 

diminui para 44,4%. As declarações indicam que a demissão e o desemprego,  no 

caso brasileiro, estimulam e desencadeiam comportamentos de agressividade, 

segundo os relatos que se seguem. 

(...) fiquei agressivo e chuto o pau da barraca mesmo, ficar sem trabalho é muito ruim. 

(...) minha mulher, quando reclama que não tem dinheiro para pagar as dívidas, eu num 

quero nem ouvir, já vou agredindo! 

Entre os argentinos, antes da demissão, 94,12% mostram 0% de 

agressividade, após a demissão, essa taxa passa para 76,47%. Embora a tendência 

a comportamentos agressivos seja comum aos ex-metalúrgicos dos dois países, o 

comportamento agressivo dos argentinos vem à tona para emitir respostas de 

                                            
377 Esse tema pode ser aprofundado, entre outros, LORENZ, Konrad. A agressão: uma história 
natural do mal, Lisboa: Moraes Editora, 1979; MOSER, Gabriel. A agressão. São Paulo: Ática, 1991; 
MEAD, Margareth, Sexo e temperamento, São Paulo: Perspectiva, 1976; ARENDT, Hannah, Entre o 
passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001; ARENDT, Hannah, Sobre a violência, São Paulo: 
Editora Relume Dumará, 1994; e BANDURA, Albert & IÑESTA, Emílio Ribes, Modificación de 
conduta. Analisis de la agresion y la delincuencia, México: Trillas, 1975. 
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desagrados para com a política governamental. É o que se depreende dos relatos 

transcritos. 

(...) no estoy agresivo con mis familiares y si con el gobierno corrupto. 

(...) luchar por una Argentina digna!!!!!! Es lo que queremos! 

A agressividade, no caso dos trabalhadores deste estudo, pode ser explicada 

como um comportamento operante, ou seja, na falta do reforçamento positivo, 

proveniente do exercício do trabalho, a resposta à crise econômica e social é 

evidenciada por vezes através de comportamento agressivo. 

Ao analisar o comportamento agressivo, Skinner assim se expressa: 

[...] nenhum comportamento é agressivo por causa de sua topografia. 
Uma pessoa que, em dado momento, está agressiva é uma que, 
entre outras características: 1) apresenta uma possibilidade elevada 
de comportar-se verbalmente ou não - verbalmente de modo tal que 
alguém seja atingido (juntamente com uma probabilidade diminuída 
de agir, de modo que ele seja positivamente reforçado) e, 2) é 
reforçada por tais conseqüências. 378 

 

 

                                            
378 SKINNER, Burrhus Frederic, Contingencies of reinforcement: A theoretical analysis, Nova Iorque: 
Appleton Century Crofts, 969. 
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Quadro 26 
Pergunta: 21.5; 21.2.5 
Brasil.  Comportamento agressivo: 88,9%, antes da demissão, mostram 0% de 

agressividade. 

Brasil.  Comportamento agressivo: 44,4%, depois da demissão, mostram 0% de 

agressividade, 22,2% - 25%, 16,7% - 50%, 5,6% - 75% e 11,1%, depois da 

demissão, mostram 100% de agressividade.  

Argentina. Comportamento agressivo: 94,12%, antes da demissão mostram 0% de 

agressividade. 

Argentina. Comportamento de agressividade: 76,47%, após a demissão, mostra 0% 

de agressividade, 11,76% - 25%, 5,88% - 5-%, 5,88% - 75% e 0%, após a demissão, 

mostram 100% de agressividade. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

O fenômeno da angústia implica diretamente o fator existencial. A angústia 

pode ser explicada de forma ontogênica, ou seja, sofre influência desde a sua 

concepção até a vida adulta. Esse sintoma/sentimento é produzido socialmente,  

provocando alterações comportamentais, até mesmo influenciando a construção ou 

destruição da identidade social do indivíduo. 

Dejours afirma que a organização do trabalho não poderia entrar em conflito 

com o funcionamento psíquico do Homem e enfatiza a noção de sofrimento: “um 

estado de luta contra forças que o estão empurrando em direção à doença mental”.  

Para o autor, a organização do trabalho contempla a divisão de trabalho, 

tarefas, ritmos impostos e controles que só levam a um sofrimento invisível, na 

medida em que o trabalhador se utiliza das estratégias defensivas – defesas mentais 
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utilizadas para minimizar o sofrimento das pressões sofridas pelo trabalho.379 As 

cobranças do mercado de trabalho formal levam o trabalhador a vivenciar e 

experienciar o sofrimento, criando conflitos psíquicos, desencadeando 

comportamentos como ansiedade, angústia e agressividade. Os amostrados deste 

estudo – trabalhadores desempregados do mercado de trabalho formal 

empregados/ocupados na informalidade – refletem, por meio das suas respostas, 

comportamentos mais intensos com relação aos sentimentos acima citados. 

 Kierkgaard afirma que a angústia é um fenômeno da existência humana “a 

angústia nos coloca na presença do mundo como mundo e revela o eu existente 

como o problema.” 380 

Hegel difere de Kierkgaard ao considerar o indivíduo como parte de um 

momento de totalidade sistemática que pode ultrapassá-lo e, ao mesmo tempo, pode 

levá-lo à realização. Ou seja, o individual pode ser explicado pelo sistema e o 

particular pelo geral.  

Kierkgaard rejeita o determinismo lógico – predeterminação de 

acontecimentos – e defende a importância do indivíduo processar suas escolhas 

lógicas e/ou ilógicas.  

Os existencialistas contemporâneos entendem que a vida é para ser vivida e 

o desespero, a inquietação, a angústia, ansiedade, prazer, o devir é inerente à 

existência humana. Entendemos que a existência implica mutações que não devem 

ser apreciadas por meio de posturas deterministas ou fatalistas. O Homem, ao fazer 

escolhas, está mergulhando em um imaginário que se pode refletir em angústia, 

desespero, prazer ou até mesmo em momentos nos quais todas essas emoções 

estão atuando em conjunto.  

                                            
379 DEJOURS Cristhophe & ABDOUCHELI, Elisabeth, op.cit. 
380 KIERKGAARD, Sören, op.cit. 
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Não devemos esquecer que o Homem é um Ser em constante construção, e 

que deve ser visto como um ser individual e concreto. Portanto, o sentimento 

angústia perpassa infindáveis vertentes filosóficas, psicológicas, sociais, fisiológicas 

e biológicas, entre outras. 381  

A angústia acarreta desordem social e sofrimento humano. Na condição de 

fenômeno da existência humana, a angústia deve ser trabalhada pelos profissionais 

da saúde locados nas agências governamentais, nos sindicatos e nas empresas 

com o objetivo de preservar a saúde mental humana. Pouco mais da metade dos 

amostrados brasileiros, antes da demissão, declaram que não apresentam o 

sentimento de angústia. Esse quadro se reverte após a demissão, quando todos os 

amostrados afirmam apresentar sentimentos de angústia de algum grau. Na 

Argentina, os amostrados, após a demissão, demonstram menor grau de angústia, 

quase dois terços afirmam que se sentem 0% angustiados.  

Quadro 27 
Pergunta: 21.10; 21.2.10 
Brasil. Sentimento de angústia: 55,6% registram que não se sentem angustiados, antes da 

demissão. 

Brasil. Sentimento de angústia: 44,44% registram que, após a demissão, se sentem 100% 

angustiados, 5,55% - 75%, 5,55% -50%, 33,33 – 25% e 11,11% registram que se sentem 0% 

angustiados.  

Argentina. Sentimento de angústia: 82,35% registram que não se sentem, antes da demissão. 

Argentina. Sentimento de angústia: 0% registra que, após a demissão, se sente 100% 

angustiado, 11,76% - 75%, 5,88% - 50%, 17,65% - 25% e 64,61 - 0% angustiado. 

                                            
381 Esse tema pode ser aprofundado, vejam-se, entre outros, HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, 
Introducción, In: HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Enciclopédia de las ciencias filosóficas, Madrid: 
Ed. Alianza, 2000; KIERKGAARD, Sören, O conceito de angústia, São Paulo: Edit. Hemus, 1968; 
KIERKGAARD, Sören, É preciso duvidar de tudo, São Paulo: Editora Martins Fontes, 1978; 
ADORNO, Theodoro: Tres estúdios sobre Hegel, Madrid: Ed. Taurus, 1970. 
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Shorter afirma que Pinel, em 1801, descreve a melancolia “como profunda 

consternação ou até desespero”.  O autor acredita ainda que os sintomas pertençam 

a uma constituição melancólica, ou seja, o indivíduo traz consigo uma predisposição 

para esse sentimento. O processo de somatização, comportamentos obsessivos, 

alterações de humor são rotulados na época de comportamentos histéricos. 382 

Segundo Wolpert, a partir da metade do século XIX, precisamente em 1860, 

os estudiosos da saúde passam a analisar mudanças de humor. Identifica-se um 

estado emocional deprimido - a denominada depressão - como perturbação 

mental.383 

Harvey entende que os padrões tecnológicos e os comandos gerenciais, 

estabelecidos no último quartil do século passado, levam o sujeito a experimentar 

uma nova dimensão de tempo e espaço. As condições de velocidade e de 

flexibilidade que tipificam esse período desmontam a história valorativa do 

significado humano do trabalho, por exemplo, a organização da produção, 

qualidade, respeito, solidariedade, equipe. Criam-se ambientes de trabalho 

estressantes, esquecendo-se a importância do cuidado com as jornadas de trabalho, 

trajetórias profissionais e ocupacionais, condições de vida cotidiana e, 

principalmente, que os trabalhadores são humanos dotados de emoções, 

sentimentos, desejos e possuem vida própria e concreta. 384  

Portanto, a afetividade deve ser compreendida como um estado de ânimo ou 

humor evocado em sentimentos, paixões, emoções que possuem a capacidade de 

                                            
382 SHORTER, Eduard, Historical review of diagnosis and treatment of depression. In DAWON Ann & 
TYLEE, André (eds.), Depression: social and economic time bomb, World Health Organization, First 
published by London: BMJ publishing Group. 2001. 
383 WOLPERT, Lewis, A psicologia da depressão, Lisboa: Editorial Presença, 2000. 
384 HARVEY, David, Condição pós-moderna, São Paulo: Ed. Loyola, 1993. 
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levar o indivíduo a experimentá-los. A realidade cotidiana, através de suas 

experiências, determina as atitudes do Homem e desencadeia, em seu organismo, 

impulsos motivadores e inibidores, ou seja, sofrimento/prazer – depressão/euforia – 

alegria/tristeza, enfim, a afetividade pode determinar a conduta desse Homem. 385 

Angst entende que a depressão é uma doença caracterizada por episódios 

longos, elevada cronicidade, vários estágios de recaídas e sempre acompanhada de 

recorrências. O autor acredita que, a depender do estágio, o paciente pode ser 

levado ao suicídio. Não existe ainda uma causa principal para a depressão, contudo, 

sabe-se que fatores biológicos, genéticos, psicossociais são partes integrantes deste 

transtorno psicológico.  

A depressão se constitui em um dos transtornos de maior incidência na 

população, sendo considerado um sério problema de saúde pública pela 

Organização Mundial da Saúde. 386 Agnst estima que, em média, no mundo, a cada 

ano surgem dois milhões de pessoas deprimidas. 387  

Solomon considera a depressão como uma falha no sentimento amor. Uns 

conseguem ter um controle maior sobre a depressão, outros entram num processo 

de degradação, baixa auto-estima, desamor e obscurecem o seu eu interior. O autor 

afirma que há níveis diferentes de capacidade para enfrentar e suportar o estado 

depressivo – há pessoas mais fortes, que enfrentam o quadro depressivo, outras, 

                                            
385 A afetividade pode ser caracterizada como uma tendência para reações emocionais; reação 
emocional generalizada não identificada de imediato como uma reação de estímulo particular. Vide 
CHAPLIN, James P., Dicionário de psicologia, Lisboa: Don Quixote, 1981. A afetividade engloba um 
mix de estados de ânimo e uma organização de significados e conteúdos, tais como: tristeza, paixão, 
desesperança, derrota, raiva, entre outros. 
386 WORLD HEALTH ORGANIZATION, The world health report 2002: reducing risks, promoting 
healthy life, Genebra: WHO, 2002. 
387 ANGST, Jules, The epidemiology of depression, Psycopharmacology, Volume 106, Suplemento 
nº.1, fevereiro, 1992.  
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esmorecem e podem chegar à morte. Alerta para o fato de que o comportamento 

depressivo leva as pessoas a um grau elevado de incapacidade. 388 

Holmes, em seus estudos sobre depressão, conclui que é um estado 

emocional caracterizado por desânimo intenso, que chega a afetar a personalidade 

de um indivíduo nos quesitos: humor, pensamento, sentimento e emoções. 

Influencia hábitos, valores e costumes do seu cotidiano, chegando a refletir nas 

relações pessoais e interpessoais de forma negativa. 389 

Dejours afirma que a execução de uma tarefa no trabalho deve contemplar 

envolvimento material e/ou afetivo acompanhado de motivação e desejo. No 

entanto, em seus estudos, deixa claro que a vivência do transtorno depressivo, no 

trabalho, pode ser alimentada pela sensação de adormecimento intelectual, 

esclerose mental de estagnação do imaginário e da construção de fantasias. O autor 

considera significativa a relação sadia entre trabalho e homem para a preservação 

de sua saúde mental, bloqueios nessa relação podem desencadear sofrimento. 390 

Lembramos que o desemprego, a demissão do emprego do mercado de 

trabalho formal, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho informal, o 

enfrentamento da ocupação desconhecida podem ser fatores importantes para o 

desenvolvimento de um distúrbio mental. Esses fatores podem levar a baixa auto-

estima, perda de interesse, desprazer, inapetência, insônia, entre outros sintomas. 

Não é objeto de nosso estudo percorrer de forma pormenorizada a história da 

depressão, pequenos momentos foram pontuados com o intuito de destacar mais 

                                            
388 SOLOMON, Andrew - O demônio do meio dia – uma anatomia da depressão, Rio de Janeiro: Ed. 
Objetiva, 2001. 
389 HOLMES, David, Psicologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 
390 DEJOURS, Cristhophe, A loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho, São Paulo: 
Ed. Cortez, 1992. 
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uma vez a necessidade de estudar e proteger o percurso cotidiano da humanidade 

contemplando sempre os fatores psicossociais, econômicos, biológicos, entre outros.  

O sentimento de tristeza apresentado pelos trabalhadores amostrados deve 

ser considerado como uma manifestação do sofrimento de incessantemente 

buscarem uma oportunidade de trabalho/ocupação, ainda que seja na informalidade. 

A tristeza vivida pela perda do emprego formal e a tristeza por ser desrespeitado 

como cidadão: “Assim como existe uma forma saudável de viver a doença, existe um 

desafio constante para manter a saúde.”  391 

A tristeza deve ser entendida como um sentimento/elemento do mundo 

psíquico que está inserido no mundo da afetividade, ocorrendo a sua manifestação 

por meio de representações, vivências, sentimentos e reações.  

A grande maioria dos trabalhadores brasileiros declara não apresentar 

sintomas de transtorno/depressão ou sentimento de tristeza antes da demissão do 

mercado de trabalho formal, situação que se inverte após a demissão. No caso da 

Argentina, após a demissão do mercado de trabalho formal, 94,12% dos ex-

metalúrgicos respondem não apresentar sintomas de depressão ou sentimentos de 

tristeza.  

Esses resultados permitem concluir que os trabalhadores desse último país 

demonstram ter maior controle de sua saúde mental ou inibem seus sentimentos, 

como forma de preservação do sofrimento. Se aprofundássemos essa análise, 

poderíamos verificar o deslocamento desses sintomas/sentimentos canalizados em 

                                            
391 BOLANDER, Verolyn Barnes, Enfermagem fundamental: abordagem psicofisiológica, Lisboa: Ed. 
Lusodidacta, 1998. 
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outras funções do organismo ou de sua mente, por exemplo, uma depressão 

silenciosa.  

Quadro 28 
Pergunta: 21.9; 21.2.9; 15.2 
 
Brasil. Sintoma/Transtorno-Depressão: 27,8% declaram não apresentar o sintoma/transtorno da 

depressão, após a perda do emprego no mercado de trabalho formal; 27,8% declaram sentir o 

sintoma/transtorno da depressão, após a demissão do mercado de trabalho formal; 5,6% - 

quinze dias após a demissão; 11,1% - trinta dias após a demissão; 5,6% seis meses após a 

demissão; 11,1% - doze meses após a demissão; e 11,1% não responderam. 

Brasil. Sentimento de tristeza: 72,2% declaram que, antes da demissão, sentem 0% de tristeza, 

22,2% - 25%, 5,6% - sentem 100% de tristeza. 

Brasil. Sentimento de tristeza: 22,2% declaram que, após a demissão, sentem 100% de tristeza, 

16,7% - 75%, 11,1% - 50%, 11,1 – 25% e 38,9% registram que após a demissão sentem 0% de 

tristeza.  

Argentina. Sintoma/Transtorno-Depressão: 94,12% declaram não apresentar o 

sintoma/transtorno da depressão e 5,88% declara apresentar o sintoma/transtorno da depressão. 

Argentina. Sentimento de tristeza: 29,41% declaram que antes da demissão sentem 0% de 

tristeza, 29,41% - 25%, 5,88% - 50%, 23,53% - 76%, 11, 76% - sentem 100% de tristeza. 

Argentina. Sentimento de tristeza: 5,88% declaram que, após a demissão, sentem 100% de 

tristeza, 29,41 – 75%, 17,65% - 50%, 23,53% - 25% e 23,53 declaram que após a demissão 

sentem 0% de tristeza. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 
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O sentimento de derrota também faz parte do estado de ânimo e interfere na 

dinâmica dos significados, conforme depoimentos dos trabalhadores dos dois 

países:  

(...) me sinto um derrotado. 

(...) ando perdido, isso é uma derrota. 

(...) quando me sinto derrotado, saio logo de casa em busca de emprego. Vou ao 

sindicato, a casa de amigos, agências, ou vou para o quarto e fico pensando... 

 (...) no me siento un derrotado, tengo fuerzas para luchar por mi dignidad. 

 (...) Derrotado no, me siento engañado. 

Esse sentimento pode levar o indivíduo à somatização. A derrota pode ser 

considerada como perda de potencial intelectual, social, econômico e depauperação 

do direito de cidadania e, somado a esses itens, surgem os problemas de ordem 

física e psicológica. 

Mais uma vez, defrontamo-nos com a realidade do mercado competitivo, 

reforçando o sentido de suplantação do outro, seja instituição ou indivíduo, que 

reforça ideologias atitudinais com base no individualismo, rompendo com o 

comportamento de solidariedade, cooperação e inclusão, passando a privilegiar o 

objetivo único e excludente denominado vencer, esquecendo os verbos construir, 

proteger e promover. 392   

 

 

 

 

                                            
392 CACCIAMALI, Maria Cristina, O mercado de trabalho sob a globalização, In: SCHIFFER, Sueli, 
Globalização e estrutura urbana, São Paulo: Ed. Hucitec, 2004. 
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Quadro 29 
Pergunta: 21.13; 21.2.13 
 
Brasil. Sentimento de derrota: 94,4% sentem antes da demissão 0% de sentimento 

de derrota; 5,6% - sente antes da demissão 25% de sentimento de derrota. 

Brasil. Sentimento de derrota: 5,6% sentem após a demissão 100% de sentimento 

de derrota, 5,6% - 75%, 11,1% - 50% - 5,6% - 25% e 72,2% sentem após a 

demissão 0% de sentimento de derrota. 

Argentina. Sentimento de derrota: 94,12% sentem antes da demissão 0% de derrota, 

e 5,88% sentem antes da demissão 25% de sentimento de derrota.. 

Argentina. Sentimento de derrota: 5,88% sentem após a demissão 100% de 

sentimento de derrota, 0% - 75%, 0% -50%, 5,88% - 25%, e 88,24 sentem após a 

demissão 0% de sentimento de derrota. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

 

e) A busca de Emprego Após a Demissão 

A trajetória percorrida pelos trabalhadores desempregados do mercado de 

trabalho formal leva os amostrados a uma variedade de comportamentos que podem 

causar danos à sua saúde, como já vimos nos capítulos III e IV. Consideramos 

saudável a busca de emprego que não ultrapassa o período de 6 a 12 meses, do 

contrário, o indivíduo pode desestimular-se e intensificar um processo de baixa auto-

estima e de sentimentos de raiva, inutilidade, fracasso/derrota, entre outros. 

Subestimar a capacidade de discriminação do trabalhador que se encontra 

empregado/ocupado na informalidade, quanto aos engodos que encontra no 
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cotidiano vivido em busca de uma nova ocupação, é afirmar que a venda de ilusões 

do mercado de trabalho, as organizações mentirosas de marketing sobre 

oportunidades de emprego, a falta de humanização existente em muitas agências de 

emprego e os programas de re-inserção do trabalhador advindo das políticas 

governamentais são operacionais e estão resolvendo o fenômeno desemprego, 

tanto no Brasil quanto na Argentina. Ora, todas as evidências apresentadas neste 

trabalho indicam que as políticas sociais estão sendo construídas de forma precária 

no quesito cidadania, bem como no freio do processo de crescimento da 

informalidade. 

A ética deixou de ser prioritária com relação ao respeito humano  

[...] visto que todo conhecimento, toda a escolha deliberada aspira 
qualquer bem, vejamos qual é segundo nós o bem ao qual tende a 
política. Dito de outro modo, qual é de todos os bens realizáveis 
aquele que é o bem supremo. A respeito do seu nome, em todo o 
caso, a maior parte dos homens está praticamente de acordo: é a 
felicidade, segundo a multidão como segundo as pessoas cultivadas: 
todos assimilam o facto de bem viver e de ter êxito ao facto de ser 
feliz. 393  

 

 Segundo Maria João Ceitil, Aristóteles coloca a felicidade como fim, como 

finalidade política. Assim, falar sobre problemas de caráter ético é uma reposta 

política. O homem vivente da Polis não pode ser descontextualizado dos problemas 

éticos da questão política, pois esses problemas são pertinentes à vivência do 

homem como indivíduo.  

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 2003, estima, entre os 

empregados, que 31% dos brasileiros e 52% dos argentinos se encontram na 

informalidade, não contribuindo para a seguridade social. Ademais, esse quadro é 

                                            
393 ARISTÓTELES, Éthique a Nicomaque, Libraire, Philosophique J. Vrin: Paris 1979. p. 1095. Apud 
CEITIL, Maria João, A possibilidade de uma ética da soberania e reabilitação e inserção social, 
Análise Psicológica, vol.20 n.3, 2002. 
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exacerbado devido às elevadas taxas de desemprego no Brasil e da Argentina, 

12,3% e 17,3%, respectivamente. 394  

Murphy & Athanasou discorrem sobre o efeito do desemprego na saúde 

mental registrando, segundo os estudos clássicos de Jahoda, Lazarsfield & Zeisel 

(1933), Bakke (1933), Eisenber & Lazarsfield (1938), a ocorrência de seqüelas 

afetivas e comportamentais causadas pelo desemprego. 395 

Vários autores, por exemplo Blanch, Sarriera & Franco,  afirmam que estudos 

psicossociais evidenciam que o desemprego vai além dos fatores econômicos e 

sociais, contribuindo na construção e instalação de problemas clínicos, por exemplo, 

o comprometimento da auto-estima, sentimentos generalizados de perda e até 

mesmo desencadear o comportamento de suicídio. 396 

Touraine afirma que os novos movimentos sociais impõem mudanças 

estruturais aos avanços das políticas públicas, no ato de repensar a solidariedade, 

na produção do trabalho coletivo, de buscar uma educação mais adequada aos 

novos tempos e de tornar mais reforçadora a proteção social, para garantir uma 

segurança digna aos cidadãos. O autor pontua que o fenômeno da globalização 

deve pressupor uma atenção afirmativa, pois não tem como pressuposto a anulação 

das ações políticas, mas requer conceber de forma inovadora, e não apenas crítica, 

a sociedade, devendo contemplar as ações de igualdade e solidariedade. 397 

                                            
394 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, Panorama laboral, Lima: OIT, 2004.  
395 MURPHY, Gregory C. & ATHANASOU, James A., The effect of unemployment on mental health, 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, n. 72, 1999, p.83-99. Esta obra traz os 
resultados das pesquisas citadas e respectivos pesquisadores. 
396 BLANCH, JOSEPH, M., Empleo y desempleo? Viejos conceptos en nuevos contextos? In 
AGULLO, Tomas & OVEJERO BERNAL, Anastasio, Trabajo, individuo y sociedad: perspectivas 
psicosociológicas sobre el futuro del trabajo, Madrid: Ed. Pirâmide, 2001. SARRIERA, Jorge Castella, 
Aspectos psicossociais do desemprego juvenil: uma análise a partir do fracasso escolar para a 
intervenção preventiva, Psico, vol.24, n. 2, 1993. FRANCO, Tânia (org.), Trabalho, riscos industriais e 
meio ambiente: rumo ao desenvolvimento sustentável, Salvador: EDUFBA/ FFCH/UFBA, 1997.  
397 TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes, Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1997. 
Como sair do liberalismo?  São Paulo: EDUSC, 1999. 
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Um dos resultados importantes de nosso estudo é que, por meio da história 

de vida dos amostrados e das suas respostas às Sondagens, captamos a 

necessidade de investimentos imediatos nas políticas sociais – privilegiando a saúde 

física e mental dos trabalhadores. Há necessidade de incentivar a instalação de um 

modelo educacional que contemple as nuances do mercado de trabalho e as novas 

formas de emprego. Há necessidade de políticas de emprego que considerem a 

transformação do mundo do trabalho. E, há necessidade de mudar a mentalidade 

dos dirigentes governamentais e dos educadores, com o intuito de promover o 

cidadão e a sua cidadania. Do contrário estaremos reforçando um planeta sem 

homens.  

 

Quadro 30 
Pergunta 22 
Brasil. Busca de emprego após a demissão: 33,3% procuram emprego no mercado 

de trabalho formal durante 6 meses, 38,9% entre um e dois anos, 11,1% entre dois e 

três anos, 5,6% entre três e cinco anos, 5,6% mais que cinco anos, e um 

aposentado. 

Argentina. Busca de emprego após a demissão: 5,88% procuram emprego no 

mercado de trabalho formal durante 6 meses, 29,41% entre um e dois anos, 35,29% 

entre dois e três anos, 11,76% entre três e cinco anos, 11,76% entre cinco e nove 

anos e 5,88% nove anos.  

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Os amostrados brasileiros e argentinos tentam localizar novos empregos por 

meio de seus sindicatos, amigos, familiares, jornais, agências e igreja, entre outros. 

No Brasil, 44,4% buscam empregos em agências, 22,2% por meio de amigos e 
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16,7% no sindicato. Na Argentina, 70,59% tentam localizar novos empregos por 

meio do sindicato e 11,76% de amigos. 

Os amostrados argentinos apresentam maior vínculo com a sua entidade 

representativa, no caso, a Unión Obrera de los Metalúrgicos - Central Única de los 

Trabajadores, e acreditam que as transformações sociais ocorrerão com a categoria 

organizada. 

Araújo Guimarães, analisando a questão do desemprego contemporâneo a 

partir da literatura sociológica recente, rastreia o movimento de re-significação que 

se opera em torno da noção de desemprego, especialmente aquele de longa 

duração. A autora pontua que a literatura produzida pela sociologia do trabalho 

chama a atenção para as alterações do tipo:  

[...] a) práticas de emprego, sobre o impacto do tamanho dos efetivos 
(administrativos e operacionais), dando lugar a novas formas 
contratuais que segmentaram mercados internos e externos de 
trabalho; b) conteúdo dos postos e da divisão de tarefas na operação 
direta dos processos produtivos; c) divisão do trabalho na empresa e 
da estrutura dela resultante; d)  relações de hierarquia e de 
autoridade – circulação do poder nas organizações, com especial 
interesse para os mecanismos de produção de consentimento em 
contextos sob intensa mudança e restrição de antigos direito. 
 

Araújo Guimarães observa que se pode estabelecer um padrão de 

convergência nas novas formas de contratação dos empregados no mercado de 

trabalho formal. Entre a população desempregada, entretanto, nenhum padrão se 

estabelece, na medida em que as características do desemprego se circunscrevem 

pelas instituições de cada sociedade. 398   

Observa-se, contudo, que o fenômeno do desemprego de longa duração 

incide em todas as sociedades ocidentais. Sabe-se que a dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho leva à exclusão social e ao desenvolvimento de transtornos 

                                            
398 GUIMARÃES, Nadya Araújo, Por uma sociologia do desemprego, Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, vol.17, n° 50, ano 2002.  



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

344

emocionais na medida em que desempregados ou empregados/ocupados na 

informalidade estão sem seguridade social. A escolha dos caminhos, essa trajetória 

árdua, merece um olhar interdisciplinar mais denso e mais comprometido com a 

proteção e a promoção da saúde do trabalhador desempregado.  

Os trabalhadores deste estudo são partes cooperativas para mostrar que a 

direção e a forma do olhar devem ser alteradas de forma urgente. Entre os 

resultados alcançados por este estudo, destaca-se que o custo de resposta dos 

trabalhadores é alto devido à falta de informações das mudanças e das exigências 

do mercado do trabalho, do desconhecimento dos órgãos promotores de 

qualificação e re-qualificação profissional. No entanto, é bastante claro, o descaso 

do capital com relação aos rumos que o cidadão desempregado dará em sua vida.  

A estrutura organizacional das empresas se exime do problema e devolve o 

trabalhador para o mercado de trabalho. O mesmo ocorre com as instituições 

governamentais, que estudam o desemprego e o emprego do mercado de trabalho 

formal, mas raramente estudam a informalidade e a saúde física e mental do 

trabalhador fora desse tipo de mercado de trabalho.  
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Quadro 31 
Pergunta 22.1 
Brasil. Formas de busca de emprego: 22,2% localizam novos empregos por meio de 

amigos, 16,7% do sindicato, 11,1% de familiares, 5,6% de jornal, 44,4% de agências 

e outros contatos e 0% por meio da igreja. 

Argentina. Formas de busca de emprego: 11,76% localizam novos empregos por 

meio de amigos, 70,59% do sindicato, 5,88% de familiares e 11,76% não 

informaram. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Quanto à descrição da última tentativa de inserção no mercado de trabalho 

formal, os trabalhadores amostrados registram que:  

(...) quando não consigo fico triste, mas não desanimo. 

(...) fui a uma agência de emprego, fui bem atendido, mas... até agora nada. (...) ando nas 

ruas, marginais em busca de emprego é muito triste. (...) é difícil colocação por estar com a 

carteira há muito tempo sem assinar (...) esperança, tristeza por nunca ter boas notícias a 

dar àqueles que nos querem ajudar.   

(...) fui reprovada no exame psicotécnico, me sinto uma perdedora, tristeza, ninguém no 

mundo merece passar por tanta humilhação; procurar emprego no Brasil é muito 

humilhante. 

 (...) no hay empleo en Argentina. 

(...) busco el  empleo con mucha desilusión. 

(…) No hay empleo. E cuando hay no hay seguridad. 

(…) busco empleo en las empresas de las provincias de Buenos Aires. 

Os amostrados dos dois países expressam, em seus depoimentos, a vontade 

de novamente se sentirem seguros no mercado de trabalho formal e,  ao mesmo 
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tempo,  questionam essa segurança mediante a instabilidade econômica dos dois 

países em questão. Enfrentam um mercado de trabalho perverso, são persistentes 

e, mesmo com a desesperança nas políticas governamentais, vão à luta e não 

desistem. Os brasileiros apresentam um retrato de sonho de reinserção no mercado 

de trabalho formal e os argentinos mostram garra para enfrentar uma luta política 

contra os abusos governamentais que derrubaram a economia do país e, com ela, o 

mercado de trabalho. Brasileiros e argentinos apresentam comportamentos de 

desilusão, raiva, ansiedade, tristeza, descrença ao enfrentarem a trajetória de 

reinserção.   

No entanto, como “navegar é preciso” 399, acima de 80% da amostra brasileira 

e argentina abdicaram de suas profissões e ocupações em detrimento de sua 

sobrevivência e passaram a ocupar-se de quaisquer atividades na informalidade. 

Para uma melhor compreensão dessa atitude, basta remeter um olhar para a 

centralidade do trabalho para o sentido de preservação humana. 400 

Quadro 32 
Pergunta: 24 
Brasil. Ocupação na informalidade; 83,34% abdicam de suas profissões e 

ocupações e passam a considerar qualquer ocupação na informalidade; 11,11% não 

abdicaram e 5,55% aposentado. 

Argentina. Ocupação na informalidade; 94,12% abdicam de suas profissões e 

passam a considerar qualquer ocupação; 5,88% não abdicam. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

                                            
399  Lema da Escola de Sagres baseado em Virgílio: Navegar é preciso, viver não é preciso. 
400 MARX, Karl & ENGELS, Friederich, A ideologia alemã, São Paulo: Ed. Grijalbo, 1977. 
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A permanência na informalidade de trabalhadores acima de 35-40 anos, 

especialmente de menor grau de educação formal, pode ser compreendida tanto 

pela desestruturação do mercado de trabalho e ausência de políticas públicas 

adequadas quanto, principalmente, pelo ingresso no mercado de trabalho de 

trabalhadores mais jovens, de nível de escolaridade mais elevado, disponíveis para 

serem treinados pelas empresas. Situação que torna praticamente impossível o 

retorno de trabalhadores mais velhos, não ou semi-qualificados, ao mercado de 

trabalho formal. 401 

Quadro 33 
Pergunta: 25 
Brasil. Tempo que se encontra na informalidade: menos de um ano na informalidade 

11.1%; de um a dois anos 50%; de dois a três anos 11,1%; de 03 a 05 anos 5,6%; 

de cinco a 10 anos 5,6%; 10 a 20 anos 11,1%; + de 20 anos 5,6%. 

Argentina. Tempo que se encontra na informalidade: menos de um ano na 

informalidade 0%; de um a dois anos 29,41%; de 2 a 03 anos 35,29%; de 03 a 05 

anos 17,65%; mais de cinco anos 11,76%; não responderam 5,88%. 

 

Os ex-metalúrgicos, segundo suas declarações, trabalham um número maior 

de horas nas ocupações que exercem na informalidade. Neste mercado de trabalho, 

não existe regulamentação oficial, mas, nem por isso, deixa-se de ter patrão, normas 

estabelecidas e a ameaça contínua do desemprego. Para preservar o seu sustento, 

muitas vezes, os ex-metalúrgicos entrevistados declaram que trabalham além das 

horas permitidas para um bom desempenho e para manter sua saúde. Portanto, se 

detecta que o fenômeno da informalidade pode ser um componente adicional de 

                                            
401 CACCIAMALI, Maria Cristina, Mercado de trabajo juvenil: Argentina, Brasil y México. Série do 
Employment Department, Genebra: International Labor Office/ Employment Department, 2005. 
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desgaste e sofrimento que afeta diretamente a saúde do trabalhador, tanto no plano 

físico como no mental.  

Esse processo silencioso pode levar o trabalhador à aquisição de patologias 

que desconhece. Sabemos que os órgãos governamentais têm, em seu quadro 

profissional, médicos, sociólogos, psicólogos, economistas e engenheiros, entre 

outros profissionais do trabalho e da saúde que identificam, por meio de seus 

estudos, os malefícios adquiridos pelo excesso de horas de trabalho e pela 

insegurança laboral. Mesmo assim, a construção e operacionalização de políticas 

públicas mais eficazes com o objetivo de promover os cuidados com a saúde do 

trabalhador, contemplando o empregado, desempregado ou ainda 

empregado/ocupado na informalidade, são raramente elaboradas. 

Relembramos, conforme visto no Capítulo III, que muitos estudos mostram o 

percurso do sofrimento e desgaste dos trabalhadores.  

Habermas, em sua obra O elogio da competência, diz que o conceito de 

trabalho se concretiza com o trabalho em equipe, com a construção de fábricas 

modernas, comunicação e intercomunicação que elevam o trabalhador a sujeito e 

não apenas objeto do trabalho.402  

Codo, Sampaio e Hitami afirmam que, do ponto de vista psicológico, o 

trabalho provoca diferentes graus de motivação e satisfação implicando,  

diretamente,  no grau de desempenho de suas tarefas.403 

Nos dois países, a passagem da formalidade para a informalidade implica 

rebaixamento das condições de trabalho e vida dos trabalhadores. Este fato é 

                                            
402HABERMAS, Jurgen, Connaissance et intérêt, Paris: Gallimard, 1976. 
403 CODO, Wanderley; SAMPAIO, José Jackson Coelho & HITAMI, Alice, op.cit. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

349

demonstrado em virtude dos menores ganhos e maior número de horas trabalhadas 

que os ex-metalúrgicos experimentam em sua ocupação informal.  

  
Quadro 34 

Pergunta 26 
Brasil. Horas de trabalho na ocupação informal: 72,2% dos entrevistados trabalham 

um número maior de horas; 22,2% não trabalham um número maior de horas. 5,6% 

Aposentado. 

Argentina. Horas de trabalho na ocupação informal: 82,35% dos entrevistados 

trabalham um número maior de horas; 17,65% não trabalham um número maior de 

horas. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Os trabalhadores brasileiros e argentinos que se encontram fora do mercado 

de trabalho formal, mesmo empregados/ocupados na informalidade, não conseguem 

renda suficiente para pagar uma assistência médica privada. Nos dois países, a 

saída encontrada é o atendimento público de saúde, no Brasil, o Sistema Único de 

Saúde - SUS e, na Argentina, os hospitais públicos. 404 

Quadro 35 
Pergunta: 39 
Brasil.  100% não têm Assistência Médica Privada. 
Argentina. 100% não têm Assistência Médica Privada. 
 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

Evans afirma que a correlação entre condições sociais e saúde não é 

sempre verdadeira para o indivíduo pobre, privado de condições materiais 
                                            
404 O sistema de saúde argentino subdivide-se em três setores: público, privado e as Obras Sociais. 
As Obras Sociais são formas de autarquia destinadas a prover ações de saúde e recreações dos 
empregados registrados no mercado de trabalho. As Obras Sociais são financiadas por contribuições 
sobre a folha de pagamento das empresas. 
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básicas necessárias para a manutenção da boa saúde. O autor não desconsidera 

que a pobreza é encontrada no entorno da precariedade das condições de saúde, 

contudo, há pessoas pobres dotadas de boa saúde e há pessoas ricas que 

apresentam grandes deficiências de saúde.   

Evans defende ainda que a associação entre saúde e condições sociais é 

evidenciada por meio do espectro das desigualdades sociais, que aparecem 

claramente no ato do adoecimento e durante o processo de terminalidade, 

conseqüentemente na morte, mostrando a complexidade da estrutura social e 

demarcando as relações de subordinação e exploração.  

Devemos voltar a atenção para o fato do conteúdo subjacente à influência 

social e às suas demandas. Ou seja, o desenho de um Sistema de Saúde deve 

atender as diferentes demandas, os serviços precisam ser diferenciados e 

compreender a multiplicidade dos diversos tipos de problemas. Para a construção 

de um Sistema de Saúde que tenha a eqüidade como princípio, os três itens 

mencionados são imprescindíveis na programação da oferta dos serviços.  

Evans acentua ainda que os critérios operacionais, na obediência e 

implantação da eqüidade, devem conter como condição sine qua non o respeito 

aos valores sociais e seu momento histórico. 405 Por exemplo, no caso brasileiro, 

a Constituição Federal determina que a eqüidade se materialize no acesso 

universal aos serviços públicos de saúde, enquanto, no caso argentino, a 

Constituição da República, de 1994, prevê,  em seu artigo 42,  relações individuais 

e de mercado: 

[...] los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 
derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, 
seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y 

                                            
405 EVANS, Robert G., Introduction, In: EVANS, Robert G; BARER, Lionel Morris & MARMOR, 
Theodore R., Why are some people health and others not? The Determinants of health of populations, 
Nova Iorque: Aldine De Gruyter, 1994. 
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veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y 
digno.406  
 

Para 50% dos trabalhadores brasileiros amostrados, o Sistema Público de 

Saúde não contempla aqueles que estão fora do mercado de trabalho, o 

atendimento é precário. Para os trabalhadores argentinos, o Sistema Público de 

Saúde se encontra ruim tal como o mercado de trabalho, 76,47% afirma que o 

atendimento privilegia o empregado do mercado formal de trabalho.  

Esses percentuais indicam que o olhar das políticas públicas de saúde não 

está voltado para as diferentes demandas sociais, nem se constituem em serviços 

de saúde diferenciados, compreendendo a multiplicidade dos diversos tipos de 

problemas da sociedade. 

 

Quadro 36 
Pergunta: 42. 
Brasil. Abrangência do Sistema Público de Saúde: 50% declaram que só atende o 

trabalhador formal, 33,3% atende os trabalhadores formais e informais; 16,7% não 

atendem os trabalhadores informais. 

Argentina. Abrangência do Sistema Público de Saúde: 76,47% declaram que só 

atende o trabalhador formal, 11,76% atende os trabalhadores formais e informais, 

5,88% não atendem os trabalhadores informais e 5,88% não informaram. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 

 

Trabalhadores brasileiros e argentinos registram que o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS e a Administración Nacional de la Seguridad Sócial – ANSES 

são de enorme importância para os trabalhadores, e querem ter a oportunidade de 

                                            
406 Constitución Nacional de la Republica Argentina, 1994. 
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voltar a contribuir. Para retornarem a contribuir, entretanto, é necessário que o 

sistema econômico volte a criar oportunidades de emprego, ampliando o mercado de 

trabalho; e que o poder público combata a informalidade. Essas são as 

circunstâncias pelas quais os entrevistados acreditam no retorno de sua cidadania.  

No Brasil, a previdência, no serviço público, abrange servidores públicos 

efetivos em cada nível de governo – União, estados, Distrito Federal e municípios. 

Todos os trabalhadores da iniciativa privada que mantêm contratos registrados de 

trabalho são, obrigatoriamente, vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. O Instituto protege o trabalhador do mercado de trabalho formal dos riscos de 

doença, invalidez, idade avançada, maternidade e reclusão. 407  

Adicionalmente, o trabalhador desempregado pelo mercado de trabalho 

formal tem acesso ao seguro desemprego. Todos os grupos sociais têm acesso à 

saúde pública, e determinados grupos estão habilitados para programas de 

transferência de renda de forma permanente, por exemplo, idosos e pessoas que 

necessitam de cuidados especiais, ou por tempo determinado, como famílias de 

baixa renda. 

Na Argentina, o Sistema de Seguridad Social é o principal instrumento de 

política social do Estado, no entanto, relembrando Ronconi, a má utilização dos 

recursos impossibilita a efetivação do fundamento. O autor aponta a pretensão de se 

definir as normas que regem o Sistema de Seguridade Social – SSS como 

universais e com objetivos múltiplos, garantindo seguros e redistribuindo recursos 

aos segmentos mais carentes da população trabalhadora. O Sistema de Seguridade 

pode ser definido como um conjunto de políticas públicas contributivas que brinda os 

seguros sociais, compreendendo seis elementos, a saber: a) regime de 

                                            
407 Fonte: http://www.previdencia.gov.br/previdenciasocial.asp  
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aposentadoria e pensões; b) Obras Sociais; c) seguro desemprego; d) sistemas de 

riscos do trabalho; e) PAMI, que dá cobertura médica à terceira idade; f) regime de 

concessões familiares.  

Embora esse Sistema tenha tido, em seu bojo, o intuito de cumprir os 

objetivos de redistribuição e seguros sociais para a totalidade da população 

argentina, não cumpriu esse papel. Os trabalhadores informais e a população mais 

pobre estão excluídos do Sistema e não têm quaisquer benefícios, evidenciando as 

distorções provocadas pelas interferências políticas, ineficiências e fraudes nas 

concessões. 408  

Para pensarmos em eqüidade e respeitarmos os direitos cidadãos, temos que 

ter uma seguridade social que necessariamente pense causas e intenções justas 

para nortear suas políticas. Entretanto, desde os anos de 1980, nos dois países, a 

fragmentação do mercado de trabalho está sendo acentuada pelas inovações 

tecnológicas, falta de formação e qualificação profissional, má administração política, 

falta de operacionalidade dos planos governamentais, entre outros fatores 

mencionados nos capítulos anteriores.  

Para Baltar, o desgaste do poder público, nas décadas de 1980 e 1990, 

permite a reorientação do desenvolvimento econômico, no Brasil, com menor 

participação do Estado, inclusive em investimentos de infra-estrutura, reduzindo a 

capacidade produtiva do país e a criação de empregos. Este modelo diminui as 

possibilidades de integração social por meio do emprego. 409 

Cacciamali, por outro lado, aponta um conjunto de resultados sócio-

econômicos que acompanham as políticas econômicas neoliberais, realizadas pelos 

                                            
408 RONCONI, Lucas, op. cit. 
409 BALTAR, Paulo Eduardo de Andrade & PRONI, Marcelo Wenshaupt, Regime de trabalho e 
flexibilidade no Brasil, in IV Encontro Nacional de Estudos do Trabalho, - ABET, 1995. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

354

governos brasileiros e argentinos, na década de 1990, promovendo o aumento do 

número de contratações de empregados sem registros no mercado de trabalho. 

Dentre os principais, a autora cita quatro causas. A primeira é a instabilidade da 

demanda agregada, que impede as empresas de calcularem, de forma confiável, 

suas receitas, portanto inibe a contratação de mão-de-obra. A segunda se refere aos 

aparelhos de Estado que não executam nem fiscalizam a legislação trabalhista. A 

probabilidade de um empregador ser multado pela contratação de mão-de-obra à 

margem da legislação é muito pequena. A terceira é a perda de confiança na solidez 

do Sistema Público de Seguridade Social, pois há incerteza quanto à capacidade 

financeira do Sistema de cobrir, com valores adequados, os diferentes riscos sociais. 

A quarta causa diz respeito à população mais pobre, que prefere receber quaisquer 

benefícios monetários no presente ao invés de receber no futuro. Assim, os 

trabalhadores que recebem menos têm incentivos de não contribuir para o Sistema 

Público de Seguridade Social, em troca de pequenos aumentos nos seus 

proventos.410 

Os dois autores afirmam que as mudanças do mercado de trabalho estão 

ocorrendo no mundo inteiro e não apenas na América Latina. Esta variável deve ser 

trabalhada pelo poder público, considerando as especificidades econômicas e 

sociais de cada país.   

Quanto às normas trabalhistas dos países em estudo, são registradas 

diferenças. No Brasil, a jornada de trabalho no mercado formal é de no máximo 44 

horas semanais, o descanso semanal é remunerado e as férias têm tempo único e 

determinado após um ano – 30 dias. Na Argentina, são 48 horas semanais de 
                                            
410 CACCIAMALI, Maria Cristina, Labor reforms and adjustment of the labor market in Brazil and 
Argentina, In: EISEN, Ronald. Supranational cooperation and integration. Goods and services vs. 
information, Frankfurt am Main: Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2002.  
CACCIAMALI, Maria Cristina & BRITTO, André, A flexibilização restrita e descentralizada das 
relações de trabalho no Brasil, Revista Brasileira de Estudos do trabalho – ABET, vol.2, n.2. 
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trabalho, o descanso semanal não é remunerado e as férias são proporcionais ao 

tempo de permanência na firma. Quanto ao atendimento da saúde do trabalhador do 

mercado de trabalho formal, mesmo com todas as deficiências políticas vividas pela 

Argentina, os trabalhadores usufruem de maior tranqüilidade no quesito sobre 

melhor atendimento do Sistema Público. Com relação aos trabalhadores 

empregados/ocupados na informalidade, o atendimento à saúde no Sistema Público, 

segundo os ex-metalúrgicos, é efetuado de forma precária. 

Quadro 37 
Pergunta 45 e 45.1. 
Brasil. Importância do Instituto Nacional INSS: 88,9% sim; 11,11% não. 

Argentina: Importância do INSS: 88,24% sim; 5,88% não e 5,88% não informaram. 

Brasil. Contribuição: 94,44 sim, pretendem contribuir e 5,6% Aposentado. 

Argentina: Contribuição: 94,12% sim, pretendem contribuir e 5,8% Não. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 
 

Antunes, em seus estudos, verifica que o processo de desenvolvimento 

globalizado do mundo capitalista de hoje gera exclusão social e processos de 

desigualdades. Aponta o desemprego como sendo uma das formas de exclusão 

que, muitas vezes, pode levar o trabalhador ao empobrecimento e à miséria. 411 

Na literatura especializada, a definição do conceito de exclusão é imprecisa, 

no entanto, muitos estudiosos do fenômeno da pobreza entendem a exclusão como 

um mecanismo que desencadeia o seu agravamento. 

Para Dupas, o foco da definição da exclusão social deve ser a pobreza – 

entendida “como a incapacidade de satisfazer necessidades básicas, sem ter um 

                                            
411 ANTUNES, Ricardo, Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1995. 
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Estado de bem-estar social digno para garantir minimamente a sobrevivência dos 

cidadãos “ 412 

Quadro 38 
Pergunta 49 
Brasil: Sentimento de exclusão por perder o emprego formal: 50% Sim; 44,4% Não e 

5,6% Aposentado. 

Argentina: Sentimento de exclusão por perder o emprego formal: 88,24% Sim e 

11,76 Não. 

Fonte: Idem ao Quadro 1.  
 

Os trabalhadores deste estudo tiveram oportunidade de expressar, no item 

comentários gerais, suas opiniões sobre seu momento como desempregado e 

empregado/ocupado na informalidade. No caso dos ex-metalúrgicos brasileiros, o 

tom dado reflete a necessidade de serem ouvidos e respeitados pelos governantes e 

seus representantes. A tônica maior é dada no sentido de que os resultados da 

pesquisa, se possível, deve chegar às mãos de governantes, políticos, sindicalistas, 

entre outros, para que pudessem refletir sobre a questão do desemprego no Brasil.  

Os trabalhadores argentinos, por outro lado, demonstram em seus 

comentários gerais que: a exclusão acarreta insegurança social; a união dos 

trabalhadores irá garantir os caminhos do país e empregos futuros; há necessidade 

de construção de políticas públicas que contemplem os desempregados; e o 

sindicato deve constituir-se em uma instituição necessária e que represente os 

trabalhadores. Manifestam sua esperança que, ao retornarmos para a entrega dos 

resultados, estejam empregados, e que a luta se amplie por um país mais justo. Os 

                                            
412 Dupas, Gilberto, Economia global e exclusão social. Pobreza, emprego, Estado e o futuro do 
capitalismo, São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
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argentinos apresentam, em seus discursos, um grau maior de comprometimento 

político e social e têm como regra a solidariedade.  

Quadro 39 
Pergunta 50 

Brasil. Comentários Gerais dos trabalhadores brasileiros: 
(...) descaso ao empregado; (...) gostaria que esta Sondagem chegasse às mãos dos governantes; 

(...) sem comentários; (...) muita tristeza; (...) quando se perde o emprego, é como dizer, Deus fechou 

uma porta e abrirá outra; (...) o governo deveria abrir frentes de emprego e os aposentados deveriam 

apenas, fazer trabalhos voluntários (...) somos desvalorizados; (...) não nos dão valor, o governo 

incentivar as empresas a darem oportunidades aos novatos para adquirirem experiência; (...) acredito 

que esta Sondagem foi importante para que a gente possa ter o respeito do governo; (...) sem 

resposta; (...) os governantes só estão preocupados com eles, deveriam estar preocupados com o 

povo; (...) os governantes não ligam para o mercado de trabalho no Brasil, pouco é feito para proteger 

o trabalhador; (...) essa pesquisa me fez expor minhas idéias. O governo nega o desemprego no 

Brasil; (...) Os governantes deveriam parar de roubar e cumprir suas promessas – emprego para o 

povo; (...) foi bom participar dessa pesquisa, espero que os governantes leiam e saibam que de bicos 

não dá para viver; (...) o governo não está nem aí para dar uma força aos desempregados. 

Argentina: Comentários Gerais dos trabalhadores argentinos:  

(...) la exclusión nos deja  muy triste e con inseguridad; (...) la unión de los trabajadores es importante 

para garantizar un mejor futuro; (...) quiero que sea argentino y brasileño. Seamos una unión de 

trabajo para es bien de todos los trabajadores; (…) por una organización que respecte los 

trabajadores e sus familiares; (…) una construcción de una política pública para todos los 

desocupados; (…) jo tengo para mi que vamos a salir adelante y vamos conseguir  trabajo para todos 

los desocupados; (…) CTA es un polo importante para que nosotros no nos desesperemos; (…) 

luchar e vencer; (…) necesitamos de empleo formal , nosotros somos excluidos de la sociedad; (…) la 

unión de los desempleados traga  nuevos caminos; (…)  es muy lindo que personas de otros países 

se preocupen por la gente desocupada en argentina – muchas gracias; (…) espero que cuando 

retornares en Argentina, nos encuentre empleados; (…) por un país mais justo y el reconocimiento  

de los hombres que se encuentran desempleados. 

Fonte: Idem ao Quadro 1 
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De acordo com as respostas dos amostrados brasileiros, o governo não se 

preocupa com o mercado de trabalho, nem com o contingente dos desempregados. 

Isso ocorre, segundo as declarações, por falta de compromisso do governo com o 

destino do país e as necessidades populares. Os trabalhadores acreditam que o 

desemprego traz fome e miséria, contribuindo para o aumento do quadro das 

doenças, tanto físicas como emocionais.  As respostas dos trabalhadores remetem a 

uma sociedade sem empregos, levando o país a uma crise de identidade social e 

desrespeitando os seus cidadãos.  

Quadro 40 

Pergunta: 32 

Brasil. No item aberto para registro das opiniões dos participantes da Sondagem sobre o 

tema, o que pensa do desemprego no Brasil, registramos:  

(...) “Desemprego é uma grande vergonha para os dirigentes do governo”, “Agravante para o iniciante 

e para o experiente”.  

(...) “Desemprego é uma vergonha, deveriam abrir espaços para os jovens e considerar os idosos, é o 

principal motivo de doenças e desentendimentos na família”, 

(...) “É um mal grave da sociedade, que traz fome, miséria e a doença”,  

(...) “Com o desempregado não sabemos como pagar água, luz, por isso muitos  passam a roubar e 

assaltar”,” Esta crise é aproveitada pela empresa para exigência e seleção” 

(...) “Para diminuir o desemprego é necessário aumentar a exportação e a produtividade”, ”É uma 

realidade cada vez maior no Brasil”. 

Argentina. No item aberto para registro das opiniões dos participantes da Sondagem sobre o 

tema, o que pensa do desemprego na Argentina, registramos: 

(...) El desempleo en Argentina es muy triste, lamentable. 

(...) Pienso que sen trabajo o pais no vai adelante 

(...) Falta de políticas gubernamentales. Es uma vergonha. 

(...) una tristeza, no gobierno e no a política para desempleo. 

(…) desatención total para con las personas desempleadas. 

Fonte: Idem ao Quadro 1  
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f) Percepção e Acesso às Políticas Públicas no Brasil e na Argentina. 

Os trabalhadores brasileiros, embora, tenham acesso e utilizem o benefício 

de algumas políticas públicas do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, como por 

exemplo: Seguro Desemprego, Plano Estadual de Qualificação-PEQ; Plano Nacional 

de Formação do Trabalhador – PLANFOR, e recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT, entre outros, afirmam, em sua grande maioria -72,2% -, não 

conhecerem as políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE. 

Esse desconhecimento pode ser analisado sob três eixos: a) a ótica do 

Ministério do Trabalho e Emprego; b) a ótica do trabalhador; c) a ótica das entidades 

representativas. O primeiro erra por não divulgar de forma abrangente e operacional 

os seus programas; o segundo por não cobrar dos dirigentes governamentais 

informações objetivas, precisas, respeitando seu grau de compreensão; e o terceiro, 

peca por não cumprir de maneira ampla o seu papel de transmissor da existência de 

políticas públicas às diferentes categorias profissionais. Os sindicatos e associações 

não conseguem envolver os trabalhadores de forma massiva no processo de 

construção das políticas públicas, suas constantes reconstruções, tampouco 

realizam as reflexões necessárias e processam as intervenções dos técnicos e 

pesquisadores que atuam com o objetivo de contribuir para o seu aperfeiçoamento.  

É necessário que os sindicatos e as associações construam um instrumento 

de fácil acesso a todos os trabalhadores e, por meio de encontros periódicos com 

suas respectivas categorias, discutam e elaborem pautas de reivindicações a 

respeito dos diferentes aspectos das políticas públicas, desenho, acesso, utilização, 

resultados, entre outros.  
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Superestimar ou subestimar a capacidade dos trabalhadores é, no mínimo, 

excluí-los do movimento político e social. 413 

Castel afirma que  

[...] questão social é aporia fundamental sobre a qual uma 
sociedade experimenta o enigma de sua coesão e tenta 
conjurar o risco de sua fratura. É um desafio que interroga, põe 
em questão a capacidade de uma sociedade (o que, em termos 
políticos, se chama uma nação) para existir como um conjunto 
ligado por relações de interdependência. 414 

 

Fazendo jus à fala de Castel, temos que insistir, por meio de posturas 

políticas, que o tripartismo/multipartismo engrene e exerça a função de construtor e 

promotor social e político de uma sociedade digna.  

Quanto aos ex-metalúrgicos argentinos, 88,9% conhecem as políticas 

públicas de emprego como: Plan Trabajar I - instalado em 1996, tendo seu início 

com a Lei 24.913, que propõe gerar emprego transitório para desempregados 

através de atividades em suas comunidades; Plan Trabajar II, instalado em 1997 e 

1998, que conservou os mesmos delineamentos do Plan I e incorporou a inserção 

do trabalhador desempregado em obras públicas de sua região; Plan Trabajar III, 

instalado em 1998 e 1999, que manteve os mesmos pressupostos dos outros 

programas, acrescentando financiamento de 50% do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID e articulações com outros projetos sociais. 415 

                                            
413 CACCIAMALI, Maria Cristina e JOSÉ-SILVA, Maria de Fátima, Mais informalidade, menos 
cidadania. Os efeitos criados por esse círculo vicioso na política social da América Latina, Revista 
Cadernos PROLAM/USP, vol.2, n.2, 2003. 
414 CASTEL, Robert, As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário, Petrópolis: Editora 
Vozes, 1998 p. 30. 
415 CACCIAMALI, Maria Cristina, As políticas ativas de mercado de trabalho no Mercosul, Revista de 
Estudos Avançados, vol.19, n.55, 2005; VINOCUR, Pablo & HALPERIN, Leopoldo, Pobreza y 
políticas sociales em Argentina de los años 90, Relatório n.85, División de desarrollo social, Santiago 
do Chile: Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL, 2004. 
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Ao ficarem desempregados, os trabalhadores argentinos têm clareza da 

necessidade de se inscrever no Sistema Único de Registro Laboral ou no Instituto 

Nacional de Previdência Social, para obterem o seguro desemprego de acordo com 

o período de cotização; ter acesso ao Programa de Emergencia Laboral – PEL, 

voltado para o emprego transitório; ao Programa de Formación e Cualificación 

Profesional; e participar do Programa Plan Jefes e Jefas de Hogar Desocupados – 

PJHD – de transferência de renda para as famílias, cujo responsável se encontra 

desempregado e mantém dependentes. Uma das exigências é a contrapartida de 

trabalho em órgão público, privado ou comunitário que, muitas vezes, não é 

cumprida. O governo argentino fixa $150 mensais independente da região. 416 

Quadro 41 
Perguntas: 33.1 a 31.11. 
72,2% não conhecem as políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego – MT E; 

88,9% não conhecem o CODEFAT – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador; 

100,0% não conhecem o PEQ – Plano Estadual de Qualificação; 

94,4% desconhecem a CEE – Comissões Estaduais de Emprego; 

94,4% desconhecem a CME – Comissões Municipais de Emprego; 

94,4% desconhecem o PLANFOR – Plano Nacional de Formação do Trabalhador; 

88,9% desconhecem o SINE – Sistema Nacional de Emprego; 

72,2% desconhecem o FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador; 

77,8% desconhecem o PAT - Plano de Alimentação ao Trabalhador; 

Argentina: 76,47% conhecem as políticas públicas da Argentina e 23,53 

desconhecem. 

Fonte: Idem ao Quadro 1. 
 

 

                                            
416 Cacciamali, Maria Cristina, 2005, op.cit. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa é um registro humano que, por meio dos seus resultados, 

comprova a importância do encadeamento entre trabalho e saúde física e mental, 

considerando a contemporaneidade do contexto social, econômico e político na vida 

cotidiana dos cidadãos.  

Após fases de estudo e análises teóricas, este estudo se constitui numa 

reflexão crítica, que contempla o desemprego do mercado de trabalho formal dos 

trabalhadores brasileiros e argentinos e sua passagem para o emprego/ocupação na 

informalidade. Além disso, diagnosticamos, por meio de depoimentos, os efeitos da 

mudança de emprego/ocupação sobre a saúde física e mental desse contingente de 

trabalhadores, assim como investigamos os programas públicos de emprego e 

saúde.  

No Brasil e na Argentina, os ex-metalúrgicos amostrados 

empregados/ocupados na informalidade que respondem o instrumento Sondagem, 

assim como os trabalhadores desempregados entrevistados de forma semi-aberta, 

descrevem parte de suas trajetórias no mercado de trabalho formal, acentuando que, 

no momento presente, não sentem segurança por estarem à margem do Sistema 

Público de Seguridade Social. Ou seja, a insegurança procede por não contarem 

com proteção relativa às doenças profissionais e psicossomáticas, férias, auxílios 

para alimentação e transporte, e, tampouco, fazer parte de uma negociação coletiva, 

que estabeleça um salário que atenda suas necessidades sociais básicas. Os 

trabalhadores sentem necessidade de uma re-qualificação ou, em alguns casos, de 

qualificação profissional, para poder enfrentar o mercado de trabalho que se torna 

cada vez mais competitivo. Parte dos seus depoimentos se refere às suas 
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decepções, tristezas, desprazeres, desesperanças e humilhações que enfrentam no 

emprego/ocupação na informalidade para poder ao menos comer e sobreviver. 

Manifestam esses sentimentos com declarações do tipo: 417  

(...) tive um emprego registrado, com vale transporte, vale refeição no final do mês. Sem 
registro, nada disso tenho. 

(...) triste e descorçoado... 

(...) económicamente mal por que no tengo una entrada formal... 

(...) soy un hombre triste, mas con gana de reempezar… 

 

Os dirigentes sindicais, entrevistados de forma semi-aberta, discorrem sobre 

as mudanças do mercado de trabalho e o elevado desemprego que impõe excessiva 

competição entre os trabalhadores para obter um emprego ou mesmo uma 

ocupação informal.  

Enfatizam as mudanças tecnológicas que alteram o conteúdo das ocupações, 

criando requisitos que exigem contínua qualificação e re-qualificação profissional dos 

trabalhadores.  

Destacam o descaso dos governantes com o desemprego e o desenho 

inadequado dos programas sociais públicos, que não atingem a população 

trabalhadora de forma abrangente e eficaz.  

Os dirigentes reclamam do Sistema Público de Saúde e da falta de cuidados 

com a saúde física e mental dos trabalhadores numa condição de desemprego. E 

descrevem as atividades de organização, apoio e solidariedade que desenvolvem 

para enfrentar o momento social presente e alterar o quadro político. 418 

                                            
417 Vide apêndices nº 3 e 4, resposta 43. 
418 Vide Apêndices nº 5 e 6. 
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A riqueza dos relatos fornece elementos para questionar e aprimorar os 

programas de políticas públicas de emprego e saúde, tornando-as operacionais e 

eficazes. 419 

Com base no desenvolvimento teórico realizado ao longo dessa pesquisa, 

somado aos depoimentos prestados pelos ex-metalúrgicos, destacamos os 

seguintes resultados: 

a) a demissão produz um impacto nitidamente marcante sobre a saúde física e 

mental do trabalhador, imediatamente após a sua concretização;  

b) os sintomas/sentimentos mais citados são: inapetência, insônia, tensão 

nervosa, paranóia, medo, depressão, aumento na agressividade, sentimentos 

de impotência psíquica, medo do futuro, desesperança, tristeza, raiva, dores 

de cabeça e dores de estômago, entre outros. 

c) há presença freqüente de distúrbios nas relações interpessoais, com reflexo 

acentuado na família do ex-empregado. 

d) a condição de informalidade, por estar associada à inseguridade social, 

contribui de forma significativa, para o sentimento de desamparo do ex-

empregado. 

e) a maioria dos trabalhadores acredita que o governo deva criar mecanismos 

que possibilitem enfrentar a condição de inseguridade social na qual vivem. 

Entre as diferenças encontradas entre os trabalhadores amostrados dos dois 

países, destacamos uma que nos parece central: os brasileiros, em sua grande 

maioria, revelam desconhecer a existência e a denominação dos programas de 

política pública para enfrentar a situação de desemprego ou de órgãos públicos de 

                                            
419 Vide Apêndices nº 4, 5 e 6. 
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assistência social, embora os utilizem. Os argentinos, por outro lado, revelam 

conhecer a denominação de todos os programas de política pública, e os utilizam 

conforme suas necessidades. 

Adicionalmente, os brasileiros sentem mais medo da situação de desemprego 

e do emprego/ocupação na informalidade comparados aos trabalhadores argentinos. 

Constatamos um contingente maior de brasileiros com sintomas de depressão, auto-

estima rebaixada e ameaça de suicídio. 

Os trabalhadores argentinos, em virtude do seu grau de consciência política, 

econômica e social que englobam fatores como, importância da vinculação com o 

sindicato de seu ramo de trabalho, desenvolvimento do espírito de solidariedade, 

proteção e seguridade social, envolvem-se na construção de propostas de 

enfrentamento e de participação política para contribuir com o desenvolvimento da 

Argentina e defender seus interesses de classe. 

Os trabalhadores brasileiros, por sua vez, expressam seus 

sentimentos/sintomas, que se originam da mudança para a informalidade 

principalmente, sob a forma de transtornos pessoais, exemplos dessa atitude se 

revelam em depoimentos do tipo: 

(...) é preferível morrer a enfrentar essa situação. 
Nenhuma mulher suporta um homem desempregado e só fazendo bicos. 
Vivo desanimado quando não consigo trabalho. 
As informações obtidas na Sondagem sugerem que os trabalhadores 

argentinos demonstram maior resistência para suportar cargas emocionais. Ou seja, 

vivenciam as fases de alerta, resistência e exaustão de maneira mais branda do que 

os trabalhadores brasileiros. Não significa que estejam ilesos de 

sintomas/sentimentos de tristeza, angústia, medo e depressão, entre outros. A 
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despeito da maior preocupação entre os brasileiros, as declarações dos ex-

metalúrgicos dos dois países mostram que, tanto mecanismos sociais quanto as 

políticas públicas, são insuficientes para promover a saúde física ou mental em um 

ambiente de desemprego. 

Faz-se importante, nesse contexto, salientar que, embora os trabalhadores 

omitam o uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, os dirigentes sindicais dos dois 

países revelam e apontam o uso abusivo de álcool, tabaco, anfetaminas logo após a 

demissão, constituindo-se em um agravante para a sua saúde. Essa omissão é uma 

variável importante, mediante as evidências dos sentimentos/sintomas silenciados 

pelos trabalhadores, representando mecanismos de luta pela sobrevivência e 

entorpecimento da situação que por ora estão vivenciando. 

  Os dirigentes dos dois países expressam grande preocupação com todos os 

tipos de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, e tentam, por meio do setor de saúde de 

seus sindicatos, trabalharem essa questão, desvelando ao trabalhador as 

conseqüências, a curto, médio e longo prazo, desse comportamento. 

Os temas da saúde do trabalhador, prevenção e promoção da saúde têm 

merecido destaque na literatura técnico-acadêmica, assim como nas diferentes 

mídias e nos relatórios das agências multilaterais.  No decorrer do nosso trabalho, 

observamos que existe vasta literatura sobre esses temas. Por questões éticas e de 

respeito ao conceito de promoção humana, essa literatura deveria ser contemplada 

e aplicada pelos atores sociais relacionados ao campo da saúde e do trabalho.  

No entanto, Brasil e Argentina, países irmãos, com realidades políticas 

diferentes, apresentam um elenco de questões que, somadas, levam a crer que, em 

ambos os países, estão existindo falhas na construção e operacionalização dos 

programas de políticas públicas. Na grande maioria das vezes, esses programas são 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

367

assumidos por grupos políticos que estreitam as ações públicas de acordo com 

interesses particularistas e, com isso, acabam por se opor aos interesses coletivos e 

aos valores solidários, deixando de executar programas adequados à realidade do 

país. 

Constatamos, em nossa pesquisa, que a maior parte dos estudos se volta 

para a questão do desemprego, poucos são aqueles que analisam o fenômeno da 

informalidade e suas conseqüências na saúde, vida profissional e cotidiana do 

trabalhador. 

Nosso estudo considera que a cronicidade do desemprego e do 

emprego/ocupação na informalidade pode ter maior controle social, caso os poderes 

públicos adotem intervenções concretas e coordenadas em diversos setores sociais, 

como educação, saúde, seguridade e assistência social, trabalho e entidades 

representativas do trabalhador. Esse tema deve ser introduzido como pauta 

obrigatória de todos os órgãos governamentais. 

A construção de uma política pública cidadã pressupõe que a sociedade 

como um todo assuma posições de privilegiar o emprego e a saúde da população. 

Para tanto, devem ser apoiadas teorias e práticas que levem à erradicação dos 

fatores que desencadeiam a cronicidade do desemprego e do emprego/ocupação na 

informalidade. Simultaneamente, a sociedade, através de seus órgãos 

representativos, deve atuar com rigor, expurgando interesses políticos espúrios, 

reestruturando o poder judiciário, de tal forma que a Lei seja de fato cumprida. A 

defesa dessas posições, principalmente a sua realização, leva os sujeitos a 
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interiorizarem os conceitos de consciência social e de cidadania, sobrepondo os 

interesses coletivos aos individuais, valorizando o bem-estar e a coesão social. 420   

Um maior controle na cobrança da aplicabilidade desses princípios conduz 

todos os cidadãos, independente de sua situação laboral, seja no mercado de 

trabalho formal ou na informalidade, por exemplo os trabalhadores que participam 

deste estudo, a terem direito ao Sistema Público de Seguridade Social.  

Saúde, para Dejours, significa liberdade, autonomia e apropriação de meios 

para alcançar estados de bem estar. 421  

A Organização Mundial de Saúde – OMS, em 2001, alerta para os cuidados 

com a saúde física e mental, como bem vimos anteriormente. As agências 

multilaterais vêm reforçando e aprofundando estudos sobre o papel do trabalho 

como fonte de energia vital para o Homem.  

Nesta pesquisa, comprovamos que os sentimentos/sintomas de desamparo, 

desesperança e inapetência, entre outros, acompanham a inseguridade social do 

ambiente em que vive o trabalhador na informalidade, ratificando a necessidade de 

autonomia financeira para aflorar o seu sentimento de pertencimento familiar e 

social. 

A inseguridade no trabalho, no emprego e na ocupação, bem como referido 

por Standing, se revela de forma exacerbada na informalidade, desencadeando 

patologias físicas e mentais. Dentre as primeiras, os trabalhadores dos dois países 

relatam dores de estômago, cabeça, inapetência, insônia e depressão, entre outras. 

Enquanto nas segundas, os sintomas mais evidenciados dizem respeito à tristeza, 

                                            
420 MOSCOVICI, Serge, Homens domésticos, homens selvagens, Lisboa: Livraria Bertrand, S.A.R.L., 
1974. 
421 DEJOURS, Cristhophe, op.cit. 
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medo, depressão, raiva, comportamento agressivo, ansiedade, angústia, 

desesperança e rebaixamento da auto-estima, entre outras. 422 

A Sondagem e as entrevistas semi-abertas revelam maior auto-estima dos ex-

metalúrgicos argentinos com relação aos trabalhadores brasileiros. Esse 

comportamento pode ser associado aos mecanismos de maior solidariedade, a 

consciência política e social e às formas de enfrentamento e superação de 

problemas derivados da conduta escolar e da representatividade das entidades 

associativas dos trabalhadores.  

A escola, entre os diversos papéis que exerce, na Argentina, contribui de 

forma decisiva na formação da identidade do indivíduo e desenvolve de maneira 

mais eficaz o senso crítico e a cidadania. As entidades representativas dos 

trabalhadores primam pela capacitação de lideranças que tenham formação escolar 

de pelo menos o ensino fundamental e ambição de uma educação continuada. 

Dentre as racionalidades desenvolvidas e outros resultados obtidos, um 

conjunto de evidências e argumentos deve ser citado, pela sua aderência com a 

literatura especializada. Inicialmente, queremos destacar que, em seu livro de 1700, 

Ramazzini aponta a necessidade dos médicos conhecerem a trajetória ocupacional 

dos pacientes, de tal forma a realizarem diagnósticos precisos. 423 Ramazzini estuda 

especificamente as doenças causadas pelas profissões, alertando para o ato de 

privilegiar a história de vida cotidiana. Portanto, esse olhar coincide com o 

norteamento dado a este estudo.  

Marx, em 1880, na França apresenta uma enquete operária para a Revue 

Socialiste, tendo como objetivo principal levantar as condições vividas por operários 

                                            
422 STANDING, Guy, op.cit. 
423 RAMAZZINI, Bernardino, op.cit. 
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em seus postos de trabalho. Nessa enquete, os trabalhadores relatam as suas 

vivências nos meios de produção e a exploração de sua mão-de-obra. 424 Como 

visto anteriormente, essa enquete contribui no investimento e construção de saberes 

e práticas que contemplam as mudanças e os impactos vividos dentro das fábricas, 

nos séculos XVIII e XIX. O estudo de Marx, segundo Lanzardo, entende que o 

Estado tem a função de proteger e promover a saúde e o bem estar dos cidadãos 

representando a consubstanciação de uma série de considerações políticas, 

econômicas, sociais e éticas. 425 

Dois séculos após, esta pesquisa constata, por meio da Sondagem, dados 

relevantes sobre a história de vida dos empregados/ocupados na informalidade, com 

ênfase nos efeitos do desemprego sobre suas condições de saúde, resgatando, 

mais uma vez, a necessidade de repensar as políticas públicas de emprego e saúde, 

objetivando a construção de um Sistema Público de Seguridade Social pleno. 

Também concordamos com as evidências apresentadas por Hirata, Rigotto, 

Antunes e Cacciamali, entre outros. Esses autores afirmam que o processo de 

adoecimento do trabalhador depende das oscilações do mercado de trabalho, do 

processo de precarização e da inseguridade social.  

Os trabalhadores entrevistados para este estudo relatam a incidência de 

doenças físicas, transtornos mentais e uso abusivo de drogas, após a demissão do 

mercado de trabalho formal e o seu ingresso na informalidade. 

Selligman Silva argumenta que os trabalhadores, intensificando o trabalho 

devido ao medo de perder o emprego, correm maiores riscos de acidentes pelo 

aumento da tensão, fadiga e medo. A autora acredita que toda intervenção deve 

                                            
424 LANZARDO, Dario, op.cit. 
425 ROSEN, George, op.cit. 
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considerar os processos econômicos, organização do trabalho, fatores de riscos, a 

saúde psicofísica do trabalhador, fatores políticos, culturais e a prevenção das 

doenças e riscos. Ou seja, a promoção da saúde deve se valer da concepção de 

qualidade de vida e não apenas da ausência de doença.  

De acordo com as respostas dos trabalhadores amostrados, os programas 

públicos não promovem a saúde do trabalhador para aqueles que se encontram fora 

do mercado de trabalho formal, nem orientam, de forma educativa, os caminhos que 

devem der percorridos pelos desempregados para o enfrentamento dessa nova 

realidade. Os governantes fecham os olhos ao crescimento da informalidade, 

beneficiando os empresários e retrocedendo no tempo histórico – exploração da 

mão-de-obra, indevida e sem segurança. 

Dejours afirma que o sofrimento e suas conseqüências podem ser 

acarretados pela desorganização do trabalho, exigências abusivas de produção e 

presença além do horário de trabalho para preservação do emprego - presentismo. 

O autor desenvolve seus estudos analisando o sofrimento do empregado inserido no 

mercado de trabalho formal. Afirma que a perda do emprego ou o medo de perdê-lo, 

e o cumprimento exacerbado de ordens para mantê-lo, levam à construção de 

doenças físicas e mentais.  

Os ex-metalúrgicos que participam desta pesquisa apresentam 

sintomas/sentimentos derivados de situações tais como: passagem do mercado de 

trabalho formal para a informalidade, medo do trabalho desconhecido, falta de 

habilidade para exercer bicos e falta de registro na seguridade social. Esses 

sentimentos/sintomas acarretam sofrimento humano e instabilidade psicossomática. 

Dejours mostra que o subproletariado carrega uma culpa coletiva de 

vergonha. Neste estrato social, o doente é julgado e tratado de forma inadequada, 
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paira sempre a dúvida sobre sua real doença. O subproletário nunca pode estar 

doente, ele sempre é visto como preguiçoso ou passivo por não conseguir reagir. Os 

trabalhadores da amostra reconhecem a existência desse preconceito, e fazem a 

seguinte construção oral: (...) Se o pobre fala das suas dores é logo chamado de 

preguiçoso, de vagabundo, pobre não pode sentir dor. 

A doença do pobre, segundo a concepção capitalista, deve ser domesticada e 

não evitada.  A medicina é incorporada na sociedade pelos grupos mais ricos, a 

indústria farmacêutica desenvolve medicamentos de preços elevados, essas 

relações se reproduzem entre as áreas de saúde criando barreiras para o tratamento 

digno dos mais pobres.  

Evidenciamos também a ideologia da vergonha, vergonha do corpo, vergonha 

de cuidar do corpo. Essa lição também é dada pelo subproletariado conforme o 

seguinte desabafo: (...) quando vamos ao Posto de Saúde, temos que falar pouco,  

pois o tempo do médico é pequeno, então o quê adianta irmos ao médico? 

Dejours acentua que a ideologia da vergonha abarca a vergonha de parar de 

trabalhar. A sociedade machista estigmatiza o desempregado, o trabalhador não 

quer passar por esse rótulo, o que vem aumentar o seu sofrimento. O não-trabalho 

atravessa profundamente a vivência da doença. Para agüentar esse sofrimento, o 

trabalhador busca saídas individuais. Uma delas é o álcool, que amortece os 

movimentos do mundo; outro escape é por meio de atos de violência; e, por fim,  a 

fabricação da loucura que se manifesta de várias formas,  como descompensações, 

psicoses ou depressões podendo culminar com a morte. 426 Constatamos, na fala 

dos amostrados, esses sentimentos/sintomas conforme apresentamos abaixo: 

(...) ando tão desesperada que pedi para o médico remédio para dormir; 
                                            
426 DEJOURS, Cristhophe, op.cit. 
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(...) vivo calado, não quero mais conversar com ninguém, vivo pensando que não tenho 
mais saída; 

(...) já pensei em dar um fim em minha vida; 

(...) el mal del desempleo es que trae hambre, la separación de la familia, miseria e tristeza.. 
 

Dejours salienta que não há sentimento de complacência por parte do 

subproletariado, mas sim distanciamento de estratos sociais, portanto, faz parte de 

sua sobrevivência mascarar ou ocultar doenças. Os amostrados comprovam que: 

(...) não adianta falar que choro, sem saber o por quê...; 

(...) já fiz 03 cirurgias na coluna, mesmo que eu sinta dores tenho que ficar quieto. 

(...) quedar-se en silencio es una forma de estar bien …  
 

Dejours argumenta que a ideologia defensiva coletiva exige dos trabalhadores 

a utilização de mecanismos de defesa em surdina, para evitar riscos e danos sociais. 

As declarações da Sondagem constatam que a ideologia defensiva é a grande 

responsável pelos comportamentos silenciados, que podem levar a 

sintomas/sentimentos que causam desgaste e provocam sofrimento ao trabalhador. 

(...) quando percebo que estou muito agressivo e ansioso saio andando pelas marginais em 
busca de algum consolo... 

(...) Estou aqui sabendo que será difícil uma vaga como auxiliar em metalurgia, mas é uma 
esperança, pode ser que eu encontre alguma coisa... 

(...) todos los días busco empleo, me duele que no lo encuentro, pero trabajo en cualquier 
ocupación… 

(…) el desempleo me trae mucha tristeza 
 

Codo, Sampaio & Hitami, em seu estudo multidisciplinar sobre indivíduo 

trabalho e sofrimento, mostram que, psicologicamente, os graus de motivação e 

satisfação no trabalho estão diretamente ligados ao grau de desempenho de suas 

tarefas. 427  

                                            
427 CODO, Wanderley; SAMPAIO, José Jackson Coelho & HITAMI, Alice, op.cit. 
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Consideramos que a dispensa do emprego formal leva o trabalhador 

desempregado a avaliar sua trajetória de eficiência e eficácia no exercício de suas 

atividades. Porém, não lhe dá instrumentos para avaliar os por quês e as causas da 

sua dispensa, mediante a sua auto-avaliação, de bom desempenho. Com isso, o 

grau de motivação é rebaixado e o trabalhador começa a procurar respostas para 

sua dispensa. Essas respostas são parcialmente respondidas, após sua inserção no 

mercado de trabalho informal, por meio de suas entidades representativas, contatos 

com seus colegas desempregados e empregados/ocupados na informalidade. Esse 

percurso, conforme constatado na Sondagem, é dotado de quebra de identidade 

pessoal. O trabalhador reconhece o desequilíbrio familiar e emocional, a 

necessidade de enfrentamento das diferenças de vida com trabalho e sem trabalho, 

a necessidade de requalificação para o enfrentamento de um novo momento e de 

novas tecnologias. Percebe e vivencia a angústia por não ter tido oportunidade de 

visualizar o fenômeno do desemprego e imaginar a vida cotidiana sem emprego.  

Cabe aqui a pergunta: onde estão os responsáveis por programas de 

promoção da saúde do trabalhador, que se omitem dessas possibilidades?  

Hammer, em 1987, na Noruega, através de suas pesquisas, demonstra que o 

longo período de desemprego leva o trabalhador a problemas de saúde mental 

como depressão, rebaixamento da auto-estima, aumento da ansiedade, entre 

outros. 428 De fato, constatamos em nossas entrevistas semi-abertas e na 

Sondagem aplicada aos desempregados empregados/ocupados na informalidade 

que esses sintomas/sentimentos são apresentados, e que se acirram mediante a 

falta de perspectiva de emprego no mercado de trabalho formal. 

                                            
428 HAMMER, Torild, op. cit. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

375

Conforme vimos anteriormente, Jahoda afirma que o desemprego leva o 

trabalhador a deixar de realizar funções latentes do processo de trabalho como: 

estrutura de tempo, contatos com pessoas fora da família, identificação de objetivos 

comuns, status, identidade e valorização de sua força-atividade. 429 Os amostrados 

dos dois países apontam que as suas vidas não têm sentido sem emprego. Os 

trabalhadores brasileiros enfrentam o mercado de trabalho informal, porém, 

discorrem de forma contundente sobre o medo, a angústia, a desesperança, e o 

rebaixamento de sua auto-estima, deixando claro que a saída do mercado de 

trabalho formal abala a sua identidade como cidadão.  

Os trabalhadores argentinos também enfrentam os empregos/ocupações na 

informalidade e demonstram sentimento de raiva com relação aos governantes. 

Afirmam que se encontram nessa situação devido à incompetência e desonestidade 

dos políticos de seu país. Buscam a união dos trabalhadores com intuito de se 

organizarem e encontrarem saídas para o momento. Analisam com rigor a questão 

da recuperação das fábricas paradas e demonstram, através de seus 

comportamentos e ações, mais esperança que os brasileiros. No entanto, os 

trabalhadores argentinos amostrados declaram que se sentem perdidos sem o 

cumprimento das horas normais de trabalho, sem contato diário com os colegas e, 

como os brasileiros, afirmam que sua identidade social está abalada. 

Kaul & Kvande, em seu estudo, concluem que a melhor forma de lidar com o 

problema do desemprego é a busca, a procura de um novo emprego. Essa atitude 

pode ajudar a manter a identidade ocupacional do indivíduo e aumentar as suas 

chances de re-emprego.430 Salientamos que a Unión Obrera de Metalúrgicos - UOM, 

da Central de los Trabajadores Argentinos – CTA e o Centro de Solidariedade ao 

                                            
429 JAHODA, Marie, op.cit. 
430  Apud HAMMER, Torild, op.cit.. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 

376

Trabalhador da Força Sindical – Brasil – são importantes no sentido de fornecer 

pistas, rumos aos trabalhadores desempregados e proporcionar-lhes momentos de 

convívio com outros trabalhadores na mesma condição. Esses contatos, diários, 

semanais, quinzenais, servem de fonte esclarecedora sobre programas sociais, 

esclarecimentos sobre seus direitos, oportunidades de re-emprego, qualificação 

profissional, importância das entidades representativas e oportunidades de interação 

social, para que possam sentir-se seres viventes. 

Autores como Westerlund, TheorelL & Bergströn comprovam,  em seus 

estudos sobre os efeitos psicológicos do trabalho temporário, que há,  de fato,  uma 

correlação entre desemprego e problemas de saúde física e mental. Enfatizam que 

os trabalhos temporários podem agravar os problemas de saúde, devido à 

instabilidade financeira e ocupacional. No entanto, esclarecem que na Suécia 

existem políticas ativas para combater os efeitos do desemprego na saúde e 

qualidade de vida dos trabalhadores. Os ex-metalúrgicos amostrados, em seus 

depoimentos, deixam claro que os programas de conscientização ou de políticas 

ativas de mercado de trabalho são insuficientes para a sua reinserção em um 

emprego no mercado de trabalho formal. 431 

Quanto ao Brasil, os trabalhadores desempregados do mercado de trabalho 

formal e empregados/ocupados na informalidade apontam para o descaso com que 

são tratados ao deixarem de pertencer ao grupo produtivo. De forma acentuada, 

registram suas decepções com as empresas e com os governantes, sendo assim, 

acreditamos que, mais uma vez, a qualidade de vida desse trabalhador é relegada à 

espera de novos tempos e que a promoção da saúde inexiste para controlar o 

impacto do desemprego, do emprego/ocupação na informalidade.  
                                            
431 As políticas ativas de mercado de trabalho englobam cinco modalidades: intermediação de mão-
de-obra, capacitação, apoio para pequenas empresas, micro-crédito ou crédito popular e apoio aos 
jovens.Veja-se por exemplo CACCIAMALI, Maria Cristina, 2005, op.cit. 
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Os trabalhadores argentinos declaram que a Central de los Trabajadores 

Argentinos – CTA tem um papel ativo quanto ao questionamento das políticas 

governamentais e da inseguridade no mercado de trabalho, bem como atuam 

politicamente para maior proteção e promoção da saúde do trabalhador. Apontam 

falhas quanto aos programas públicos de saúde, emprego e seguridade social, 

porém, a culpa é delegada às diferentes administrações do país nas últimas 

décadas. 432   

Warr, em seus estudos sobre os efeitos fisiológicos do desemprego, sugere a 

necessidade de vitaminas para que os desempregados consigam manter o seu bom 

estado de saúde física e mental. Acredita que o re-emprego, num emprego 

temporário ou trabalho alternativo, pode criar insegurança ao trabalhador, pelas 

oscilações de sua vida de trabalho e renda auferida, no entanto, também propicia 

reinserção social. Em sua análise, afirma que ganhos psicossociais e na saúde do 

trabalhador decorrentes da reinserção no mercado de trabalho em empregos ou 

trabalhos precários não foram ainda comprovados, porém, a ingestão de vitaminas 

pode mudar o anabolismo do trabalhador, levando-o a controlar mais o stress e 

estabilizar o seu humor. 433  

Grossi registra que a diminuição do nível de atividade, a falta de 

possibilidades para se adquirir e desenvolver habilidades e a exposição a situações 

ameaçadoras podem levar o trabalhador desempregado ou empregado de forma 

temporária a desenvolver doenças físicas e mentais. Para tentar combater o stress 

do desemprego ou da situação temporária de emprego, o autor aponta para a 

importância de pensar formas de enfrentamento – copping, como instrumento 

                                            
432 WESTERLUND, Hugo, THEORELL, Tores & BERGSTROM, Anne, op.cit. 
433 WARR, Peter Jackson, op.cit.; e WARR, Peter Jackson BANKS, Michael. H.  op. cit. 
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facilitador para que os trabalhadores possam aprender a lidar com situações 

diversas e adversas. 434  

No caso brasileiro, esta pesquisa detecta a falta de programas educacionais, 

tanto por parte dos governos quanto por parte das entidades representativas dos 

trabalhadores, que foquem as mudanças e as novas exigências do mundo do 

trabalho, orientados para as pessoas em situação de desvantagem no mercado de 

trabalho.  

Destacamos que existem programas e diversos folderes explicativos sobre a 

importância do emprego/ocupação, problemas de ordem política e social, análise do 

desemprego, valorização do emprego, direitos do cidadão, entre outros. No entanto, 

verificamos que não ocorre a operacionalização concreta dessas intenções, com 

eficiência e eficácia, de forma a chegar com clareza aos empregados e demais 

cidadãos, em especial aos grupos em desvantagem no mercado de trabalho. 

Diagnosticamos, neste estudo, que, de forma intencional ou não, há um mecanismo 

político de entrave que impede essa operacionalização, conforme discutido nos 

capítulos anteriores. 

No caso argentino, comprovamos que o momento político do início dos anos 

2000 é de mobilização e organização de toda a população. O intuito naquele 

momento é derrubar os governantes que estão impedindo, devido à corrupção, o 

crescimento e desenvolvimento do país.  

Segundo nossa interpretação, os argentinos entrevistados primam pela 

valorização da educação, têm valores políticos definidos e reconhecem que a 

globalização, e a modernização vieram para alterar o mercado de trabalho. A 

diferença, com relação aos brasileiros desta pesquisa, é que possuem esperança e 

                                            
434GROSSI, Giorgio, op. cit. 
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acreditam que o equilíbrio de uma nação se interliga na concepção de que uma 

sociedade depende do trabalho humano. E que esta mesma sociedade tem que 

desempenhar funções sociais, econômicas, ambientais, e cuidar de forma 

comprometida de todos os cidadãos.   

Guimarães destaca que a saúde é única no indivíduo e que o trabalho clínico 

pode demonstrar que fatores psicológicos afetam a saúde física, gerando toda a 

patologia denominada psicossomática. Essas alterações físicas podem provocar 

alterações mentais diversas.  Acredita que, tanto a saúde física como a mental, 

encontram-se condicionadas ou desencadeadas pelas circunstâncias sócio-culturais 

que cercam o indivíduo. 435  

Percorremos, em nossa pesquisa, dois países, Brasil e Argentina, e 

confirmamos que os trabalhadores dos dois países apresentam patologias 

psicossomáticas, com a diferença de, no Brasil, o índice ser maior. 

Reafirmamos que, no decorrer de nossa pesquisa, certificamos que o 

desemprego e o emprego/ocupação na informalidade ameaçam a saúde física e 

mental do trabalhador, e que muito pouco é feito para garantir a qualidade e 

promover a saúde dos cidadãos.  

Czeresnia & Freitas, conforme apresentado anteriormente, definem o conceito 

de saúde sob um prisma multidimensional, multideterminado, que leve a um 

equilíbrio dos fatores internos e externos do mundo do indivíduo que vive em uma 

dada realidade socioeconômica, política, cultural, psicológica e médica, entre 

outras.436  

Portanto a promoção da saúde deve ser orientada para a qualidade de vida. 

 Buss entende que a promoção da saúde exige tanto a articulação dos setores 

                                            
435 GUIMARÃES, Liana, Adolpho M., op.cit. 
436 CZERESNIA, Dina, & FREITAS, Carlos Machado, op.cit.  
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técnicos e populares quanto a mobilização, coordenação e intervenção de órgãos 

institucionais, comunitários, públicos e privados de diferentes setores de atuação. A 

promoção da saúde e dos indivíduos requer, ainda, a provisão de informações para 

o exercício da cidadania, assim como iniciativas do poder público são necessárias 

para a comunicação interpessoal e de massa. 437 

Após a descrição e análise dos principais documentos de caráter propositivo, 

procedentes da literatura acadêmico-científica e de agências multilaterais, com 

relação ao papel do sistema público de saúde e de programas públicos sociais, cabe 

para efeitos deste trabalho a seguinte pergunta: - De que adianta a elaboração de 

tantos programas se a sua ineficácia é apontada pelos usuários, funcionários do 

sistema, políticos e pesquisadores?  

Bobbio, no capítulo Considerações sobre os manifestos dos homens de 

cultura dirigidos as autoridades política, afirma: 

[...] Lê-se de vez em quando em algum jornal – geralmente de 
esquerda – que um grupo de intelectuais assinou um manifesto 
tomando posição diante deste ou daquele acontecimento político. 
Efetivamente nesses últimos 20 anos, a assinatura de um manifesto 
foi com freqüência uma das formas pelas quais muitos de nós 
assumiram e expressaram publicamente o próprio engajamento 
político.... o manifesto acabou por se tornar, ironicamente, aos olhos 
de muitos a forma típica do protesto dos intelectuais, do mesmo 
modo que a greve é a forma típica do protesto operário. 

 

Os temas identificados pelo autor, a partir dos manifestos que consultou, 

dizem respeito à opressão e guerra. O primeiro compreende a defesa dos direitos 

fundamentais do homem, por exemplo, liberdade de expressão, religião, 

pensamento, e o segundo trata das insurreições, revoluções, guerras civis ou de 

libertação. 

Quanto aos objetivos:  

                                            
437  BUSS, Marchiori Paulo,op.cit. 
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[...] existem manifestos que assumem a forma de pedidos de 
informação mais ou menos peremptórios, outros que exigem 
intervenções ou providências, ou ainda que assumem as diversas 
tonalidades cada vez mais intensas da denúncia, da deploração, do 
protesto, da ameaça de represália. 

 

Quanto à eficácia dos manifestos, Bobbio afirma que é praticamente nula: 

“uma das maiores fontes de debilidade dos manifestos é que habitualmente o 

protesto não é acompanhado de uma ameaça de sanção, como poderia ser, por 

exemplo, a desobediência civil.”. 

O manifesto, entretanto, defronta-se com uma limitação ainda maior: “a 

sanção ameaçada, seja ela qual for, dificilmente poderia ser posta em execução, e 

mesmo que executada não produziria no Estado um dano tão relevante a ponto de 

constituir uma pressão irresistível”. 

Uma ação eficaz contra o Estado exige: “contra o Estado que é a encarnação 

da potência, somente podem ser empregadas duas linguagens: a da pura potência 

ou da pura impotência (o profeta desarmado)”.  

Chama ainda a atenção para os riscos do fracasso “a única linguagem 

inadequada é da impotência impotente, ou seja, a do profeta que acredita estar 

armado e não está”.  438 

A nossa tese comprova todas as hipóteses sugeridas no capítulo V, ou seja,  

[...] a) a mudança da situação ocupacional do trabalhador da 
formalidade para a informalidade contribui para o surgimento de 
problemas em sua saúde física e mental; b) a mudança da situação 
ocupacional do trabalhador da formalidade para a informalidade 
contribui para a inseguridade social; e c) a contextualização da 
informalidade no Brasil difere da informalidade na Argentina, 
considerando-se os fatores econômicos, políticos e psicossociais.  
 

                                            
438 BOBBIO, Norberto – Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura na 
sociedade contemporânea, São Paulo: Editora UNESP, 1997, p. 57-64. 
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Nessa medida, perseguindo a análise de Bobbio sobre manifestos, não 

vamos propor nenhum manifesto de profeta desarmado, as nossas considerações 

são precisas, pontuais e operacionais e dependem de mudanças radicais de 

mentalidades: 

a) As políticas de saúde, educação e emprego devem se constituir nos 

eixos básicos da política social. 

b) A análise do desemprego e do emprego/ocupação na informalidade 

deve ter maior amplitude e rigor nas políticas de emprego. 

c) O desemprego e a informalidade devem ser incorporados nas 

agendas de saúde e emprego de forma articulada, pois podem 

causar doenças físicas e mentais. 

d) A modernidade e os avanços científicos devem ser integrados na 

prática diária, pontuando as ações de políticas públicas.  

e) O sistema público de saúde deve promover amplamente a saúde de 

todos os cidadãos, independente de sua condição social, inserção 

no mercado de trabalho ou outros fatores de discriminação social. 

f) A escassez de recursos não deve inibir a realização das 

intervenções que comprovadamente geram qualidade na vida dos 

cidadãos. 

g) A corrupção é a doença maior das sociedades e constitui em 

desestímulo para a construção de políticas públicas eficazes.  

h) Os profissionais de saúde, no geral, devem cumprir o papel de 

promotores e protetores da saúde.  
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Mudanças de mentalidades são necessárias para que todos esses itens 

sejam devidamente contemplados. Não há como negar que as mudanças políticas, 

econômicas e tecnológicas alteram de forma sensível o quotidiano social e o 

mercado de trabalho. No entanto, ética e valores fundamentais não são atingidos, 

salvo pela ideologia da corrupção e do individualismo exacerbado, típico do 

momento presente. 

A crise institucional do Brasil e da Argentina, bem como de todos os países da 

região latino-americana, mostra-se por meio do elevado e crescente grau de 

corrupção na região.   

A reversão dessa situação só pode ocorrer se o conceito de cidadania cumprir 

– somos iguais perante a lei em direitos e deveres.   

O acúmulo de conhecimento sobre boas práticas de intervenções sociais 

cresce substancialmente nos últimos 30 anos no Brasil, Argentina, e nos demais 

países, no entanto, os avanços da política sociais sucumbem à política. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Cartas que norteiam a promoção da Saúde, retiradas das Conferências 
Internacionais de Saúde.  

Alma-Ata/Rússia-1978, 

Otawa/Canadá -1986,  

Adelaide/Austrália - 1988,  

Santafé de Bogotá/Bogotá - 1992,  

Sundsvall/Suécia - 1991,  

Jacarta/Indonésia -1997;  

Rede de MegapaísesGenebra/Suíça - 1998,  

Cidade do México/México - 2000. 

 

ANEXO 2 

 

Constituição Brasileira - 1988  

Constituição Argentina - 1994  

Legislação em Saúde – Publicação Ministério da Saúde, Brasília – Distrito Federal.  

Caderno de Legislação em Saúde do Trabalhador – Brasil – Brasília – Distrito 
federal.  

Lei n. 9.507 - de 12 de novembro de 1997 - Regula o direito de acesso a 
informações e disciplina o rito processual do “habeas data”  

Ley Nº 24013  - Buenos aires, 5 de diciembre de 1991 - Ley Nacional de empleo.  

Ley 25 250 – Ley de ordenamiento laboral.  

Ley -1503/00 - Reforma integral del sistema de seguro de salud.  
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Bases Del Plan Nacional Federal de Salud – 2004 – 2007.  

Resolución Nº 497/97 - Aprobación Plan Nacional de Area Tipo para la Atención 
Primaria de Salud en el Hospital Público de Autogestión.  
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C42 Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934  

Guia sobre las formas internacionales del trabajo – Organização Internacional do 
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Resolución 123/2003 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – 
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Ley Nº24.557 - accidentes de trabajo-enfermedad profesional.  

Decreto N° 1099/2000  

Decreto Nacional Nº. 447/93  

 Decreto Nacional  Nº 199/88 - Reglamentación de la ley 14250 de las convenciones 
colectivas de trabajo  

Site do Centro de Solidariedade – Força Sindical Brasil.  

Lei Complementar – 791/1995  

Ementa 17/2000 - Acidente de trabalho 

 

ANEXO 3 

 

Plano Estadual de Qualificação – PEQ 

Plano Nacional de Qualificação - PNQ 

 

ANEXO 4 

 

Plan jefes y jefas de hogar 

Plan mejor Trabajo 
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ANEXO 5  

 

Estrutura institucional e decisória do Sistema Único de Saúde – SUS – Brasil. 

 

ANEXO 6 

 

Estrutura Institucional  del Ministério de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - 
Argentina 
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SIGLAS 
 

ABRAPSO – Associação Brasileira de Psicologia Social. 

ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva. 

AFIPE - Administración, Finanzas y Ingresos Públicos. 

ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social.  

ANSSAL - Administração Nacional de Seguro Social. 

ANTEAG - Associação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Autogestão. 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

CEE - Comissões Estaduais de Emprego. 

CEME – Central de Medicamentos. 

CME – Comissões Municipais de Emprego. 

CEPAL - Comisión Económica para a América Latina y Caribe. 

CEREST - Centro de Referência do Trabalhador. 

CGT – Central Geral dos Trabalhadores. 

CIPAS – Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. 

CISAT – Comissão Intersindical de Saúde do Trabalhador. 

CODEFAT – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

CONPAT – Congresso de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 

CTA – Central de los Trabajadores Argentinos. 

CUT – Central Única dos Trabalhadores. 

DATAPREV – Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social. 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio econômicos. 

DIESAT – Departamento Intersindical de Saúde do Trabalhador. 

DGI – Dirección General Impositiva. 

EFC - Emotional Focused Coping. 
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ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública. 

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

FEA – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – USP. 

FIOCRUZ – Fundação Instituto Oswaldo Cruz. 

FMI - Fundo Monetário Internacional. 

FSR – Fondo Solidário de Redistribuición. 

FUNABEM – Fundação Nacional de Bem estar do menor. 

FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
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INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária 

INOS – Instituto Social das Obras Sociales.  
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INPS – Instituto Nacional de Previdência Social. 

INST – Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador. 

ISS - Instituto de Seguridade Social. 

LBV – Legião da Boa Vontade. 

MOI – Movimento Operário Italiano. 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 

OIT – Organização Internacional do Trabalho. 

ONGS – Organizações não governamentais. 

OMS – Organização Mundial de Saúde. 

ONU – Organização das Nações Unidas. 

OPAS – Organização Pan-americana de Saúde. 

PAT – Plano de Alimentação do Trabalhador. 

PAMI - Programa de Assistência Médica Integral.  
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PMO - Paquete Básico Mínimo Obligatorio de Servicios. 

PEQ – Plano Estadual de Qualificação. 

PFC – Problem-Focused Coping. 

PIACT – Programa Internacional para o Melhoramento das Condições e dos 
Ambientes de Trabalho. 

PJHD – Plan Jefes e Jefas hogar desocupados. 

PLANFOR – Plano Nacional de Formação Profissional. 

PMO – Paquete básico mínimo obligatório de servicios. 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

PRESSAL - Programa de Hospitais de Auto-Gestão. 

PROLAM – Programa de Integração da América Latina. 

PROMIN - Programa de Atenção Materno Infantil. 

PROS - Programa de Reforma das Obras Sociais. 

PST – Programa de Saúde do Trabalhador. 

PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 

SERT – Secretaria Estadual de Relações do Trabalho. 

SINE – Serviço Nacional de Emprego. 

SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. 

SITRASyMP – Sindicato de Trabalhadores Siderúrgicos e Metal Mecânicos. 

SST – Serviço de segurança no trabalho 

SSST – Secretaria de Segurança de Saúde no Trabalho. 

SUPRE – Suicede Prevention Program. 

SUS – Serviço Unificado de Saúde. 

UNIFESP/EPM - Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. 

UOM – Unidade Obrera del Metalúrgicos. 



Para onde vamos? 
A saúde física e mental de ex-empregados do ramo de metalurgia do Mercado de 

Trabalho Formal que se encontram empregados/ocupados na informalidade. 
Um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. 

Maria de Fátima José Silva. 
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USP – Universidade de São Paulo. 
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SITES PESQUISADOS 

 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude 

http://www.msal.gov.ar/htm/default.asp 

http://www.trabajo.gov.ar/ 

http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/index.html 

http://www.trabajo.gov.ar/unidades/consejofederal/consejo.htm 

http://www.trabalho.gov.br/ 

http://www.trabalho.gov.br/Trabalhador/QualProf/Default.asp 

http://www.opas.org.br  

http://www.who.int/ 

http://www.bireme.br/ 

http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home 

http://www.unifesp.br/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed 

http://www.oit.org.pe/portal/index.php 

http://www.abrasco.org.br/ 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude
http://www.msal.gov.ar/htm/default.asp
http://www.trabajo.gov.ar/
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/index.html
http://www.trabajo.gov.ar/unidades/consejofederal/consejo.htm
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/Trabalhador/QualProf/Default.asp
http://www.opas.org.br/
http://www.who.int/
http://www.bireme.br/
http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.unifesp.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed
http://www.oit.org.pe/portal/index.php
http://www.abrasco.org.br/
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