Seminário Internacional
Saúde, Trabalho
e Ação Sindical
DIEESE

A partir do que tem sido discutido e produzido sobre o tema:
• De qual maneira o DIEESE deveria abordar a temática da
Saúde do Trabalhador?
• A partir de qual concepção de saúde?
• De qual compreensão da relação entre saúde e doença?
• De qual olhar para a relação entre trabalho e saúde?
• Como contribuir
• para a ação sindical nos seus mais diversos espaços de
atuação?
• Quais as informações são necessárias?
• Quais formações são necessárias?

A SAÚDE OU A DOENÇA É O RESULTADO DA
INTERAÇÃO ENTRE O INDIVÍDUO E O MEIO AMBIENTE
NO QUAL ELE ESTÁ INSERIDO
SAÚDE (OU DOENÇA) COMO PROCESSO, MOVIMENTO E NÃO EM ESTADO (OMS)
A DEPENDER DO AMBIENTE NO QUAL O SUJEITO ESTÁ INSERIDO
O RESULTADO PODE SER A SAÚDE OU A DOENÇA

A SAÚDE expressa o nível de desenvolvimento físico, mental e social do indivíduo,
mas, sobretudo da coletividade.

A SAÚDE é um processo dialético, biológico, social e político e fruto da inter-relação do ser
humano com o meio.
CAMPO DE DISPUTA POLÍTICA, ESPAÇO DE CONFLITO.
Logo, devemos falar em determinantes biológicos e físicos, mas, sobretudo, em
DETERMINATES SOCIAIS,
pois é sobre estes que PODEMOS INTERVIR E AGIR COLETIVAMENTE.

TRABALHO

A POSSIBILIDADE DE INTERVIR NOS
DETERMINANTES DO ADOECIMENTO
ESTÁ RELACIONADA,
DIRETAMENTE,
À CAPACIDADE DOS ATORES SOCIAIS
EM TRANSFORMAREM O TRABALHO,
MODIFICANDO AS
SITUAÇÕES/CONDIÇÕES/RELAÇÕES
QUE IMPÕEM RISCOS
E SOFRIMENTO AOS
TRABALHADORES.

1- TRABALHO

• organização do trabalho;
• condições do trabalho;
• relações de trabalho;
• formas de gestão;
• ambiente de trabalho
2- compreender estas dimensões em diálogo com os
valores da sociedade
(culpa, responsabilização, individualização, competição, Estado
mínimo ...)

3- OUVIR E COMPREENDER COMO OS TRABALHADORES
ESTÃO VIVENCIANDO O TRABALHO

OBJETIVOS DO DIEESE EM CONJUNTO COM AS
ENTIDADES QUE TRABALHAM COM O TEMA
• Analisar como, no contexto atual, como o TRABALHO
(condições organizacionais e físicas do trabalho, as situações de
trabalho, as relações de trabalho e as formas de gestão),
determinam e contribuem, ao longo do tempo, para construir,
manter ou prejudicar a SAÚDE DOS TRABALHADORES;
• Explicitar e dar visibilidade a essa análise;
• Produzir e sistematizar informações sobre a relação entre o
trabalho e a saúde;
• Realizar a formação dos atores sociais na discussão/intervenção
da relação entre o trabalho e saúde do trabalhador;
• Prestar assessoria aos sindicatos na AÇÃO/NEGOCIAÇÃO
micro, meso e macro sobre essa temática

1- DEMANDAS/SITUAÇÃO/MEIO AMBIENTE/EXIGÊNCIAS
DETERMINANTES/FEITAS PELAS EMPRESAS PARA OS TRABALHADORES

FISICAS: intensidade, quantidade de trabalho, ritm, metas/objetivos
polivalência; pressão temporal;
EMOCIONAIS, tensão, contato com sofrimento,
esconder emoção, medo durante a realização do trabalho
COGNITIVAS: complexidade do trabalho: pensar várias coisas
ao mesmo tempo, grau concentração, seguir normas,
grau responsabilidade, resolução de problemas
Mudanças constantes (colegas,

RECURSO/CAPACIDADE/PODER/MEIOS QUE DISPÕEM PARA "RESPONDER "ÀS
DEMANDAS/ENFRENTAR A SITUAÇÃO/ REALIZAR O TRABALHO

AUTONOMIA/MARGEM DE MANOBRA: métodos; cadencia e/ou

velocidade; pausa; horários de trabalho. Nível autonomia. Participação nas mudanças da
organização e na definição dos objetivos, espaços de discussão. Tomar decisão.

PROCESSO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: previsibilidade, prescrições contraditórias,
informação p/ realizar trabalho e/ou saber onde encontrá-las, informações sobre mudanças futuras;
RELAÇÃO SOCIAL/HIERARQUIA COLEGAS: apoio social/ajuda para resolver problemas,
colaboração/competição, forma de avaliação, equidade; respeito, fazer parte do grupo/isolamento
Violência, agressão verbal/física, assédio organizacional e sexual

RELAÇÃO ESFORÇO X RECONHECIMENTO: promoção, avaliação, salário, agradecimento
TEMPO DE TRABALHO: DURAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO (flexibilidade), uso celular e
internet, trabalho em casa);

AMBIENTE "FISICO": luz, temperatura, barulho, agentes químicos/biológicos, cheiro, limpeza,
poluição, radiação, equipamentos, etc.

SEGURANÇA NO EMPREGO

SERÁ QUE ESTAS QUESTÕES
RELACIONADAS AO TRABALHO
• ESTÃO PRESENTES NAS BASES DE
DADOS?
• TÊM SIDO OBJETO DE NEGOCIAÇÃO
COLETIVA OU DE LEGISLAÇÃO?

