“Não há saber mais ou saber
menos: há saberes diferentes”.
Paulo Freire

“Trabalho um tantão assim.
Cansaço é bastante, sim”.
Cartola/ Monsueto

“Ninguém liberta ninguém, ninguém
se liberta sozinho, as pessoas se
libertam em comunhão”.
Paulo Freire

“Morreu de quê? Gastou-se”.
Eugênia Menezes

“Amanheceu o impossível.
Vamos viver”.
Geraldo Azevedo
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004 foi um ano de muitos desafios para o
Projeto VidaViva. Superados, felizmente,
pelo empenho de toda a rede de sindicatos e de
pessoas que dele fazem parte. E não foram poucos os obstáculos. O primeiro foi dar forma às
reflexões feitas no projeto sobre a tríade Vida,
Saúde e Trabalho.Uma experiência que resultou
em três recursos formativos importantes para iniciarmos nosso trabalho: Raio, Pesquisa Participativa e Vivências.
Nenhum desses recursos foi produzido para
ensinar algo. O desejo que impulsionou sua criação foi vivenciar reflexões, a partir da experiência dos próprios trabalhadores. Só essa experiência pode auxiliar-nos em nossa luta por mudanças
efetivas no local de trabalho.
Novos esforços foram feitos para vencer a
maior das barreiras: fazer com que a proposta
reflexiva do projeto chegasse até os trabalhadores, evitando que os recursos formativos produzidos fossem esquecidos nas estantes dos sindicatos.
Uma nova rede foi tecida. Mais de 100 sindicatos ingressaram no projeto. Com essa adesão,
cerca de 800 dirigentes sindicais, nos oito estados onde o projeto atua, discutiram uma nova
perspectiva de saúde. A visão sobre saúde se
ampliou, indo além da mera ausência de doenças. Dispostas a mudar sua ação no campo da
saúde, mais de 350 pessoas, entre dirigentes,
militantes e trabalhadores de base, indicadas pelos sindicatos, aceitaram o desafio de serem
educadores(as) voluntários(as) na luta pela vida.
Impossível? Para nós não, porque para desenvolver essa tarefa ninguém melhor do que quem traz
consigo a experiência concreta do trabalho.
Novas redes, novos desafios a transpor. As
fases de capacitação desse grupo para uso dos
recursos foram marcadas pelo intenso aprendizado e troca de experiências, pois promoveram o
contato entre diferentes realidades, de distintas
categorias.
A cada encontro, novas reflexões e novas
demandas para o Projeto VidaViva. É na prática
que o projeto se faz. E não poderia ser diferente. Nossos próximos passos serão dirigidos à construção de propostas que potencializem a ação dos
trabalhadores no local de trabalho. Mas para isso
é necessário provocar uma reflexão sobre as contradições de nosso trabalho atual.E criar nos trabalhadores o desejo por uma vida diferente, uma
VidaViva. É esse objetivo que continuamos perseguindo em 2005.
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Um ano de reflexão e produção
o início do Projeto VidaViva,
havia apenas 18 entidades interessadas em refazer sua visão sobre saúde, reconstruindo-a sob nova
perspectiva. Era preciso, para isso,
ter uma autocrítica de nossas ações
sindicais, antes de seguir em frente. E foi isso que fizemos. A partir
da análise de que nossas ações têm
sido mais reparadoras do que propriamente preventivas, centralizamos nosso olhar em outro foco: o
local de trabalho. Lá onde tudo começa, lá onde os trabalhadores consomem sua força de trabalho e lá
onde as novas estratégias do Capital tentam não só nos forçar, nos
ameaçar, mas também nos convencer de que vale à pena não só vender nossa saúde, mas também a
vida. Tudo em nome da produção.
Pensar a relação entre vida, saúde

revista

VIDAVIVA

N

2004 foi um ano de
reflexão e produção.
Foram finalizadas as
elaborações dos
primeiros recursos
formativos destinados a
promover a reflexão
sobre vida, saúde e
trabalho. Iniciamos,
ainda, a capacitação dos
monitores voluntários,
indicados para
desenvolver a formação
na base. Nos estados
onde o projeto atua, é
grande a expectativa de
alcançarmos nosso maior
objetivo: organizar os
trabalhadores para
intervir no local de
trabalho.
6

e trabalho para impulsionar uma
ação efetiva dos trabalhadores por
mudanças no local de trabalho. Foi
esse o principal enfoque definido
pelos sindicatos que constituíram a
Plataforma Intersindical e criaram o
Projeto VidaViva. Após analisar as
necessidades apontadas pelos sindicatos, o projeto VidaViva estruturou seus objetivos e ações. Também
após tal análise, a Plataforma passou a dedicar seus esforços para planejar a produção dos recursos formativos que seriam voltados para
estimular a reflexão sobre a tríade
vida,saúde e trabalho. O próximo
passo foi definir as estratégias e fases necessárias para que o projeto
chegasse ao local de trabalho. Lá,
onde os trabalhadores devem lutar
para mudar a realidade de trabalho.
Tudo em nome de uma VidaViva.

Grupos de Trabalho
Antes de iniciarem-se os trabalhos,
os sindicatos apontaram várias necessidades que orientaram a elaboraçao de propostas formativas e informativas a fim de envolver os trabalhadores na discussão sobre saúde. Para elaborar os recursos for-

mativos, foram criados Grupos de
Trabalho, contando com a participação de dirigentes sindicais e profissionais de diversas áreas, de
acordo com cada recurso ou programa. Os grupos constroem as
propostas, que são avaliadas e discutidas na Plataforma antes de sua
finalização. Cada grupo de trabalho tem um grande desafio: construir propostas que atendam à di-

versidade de realidades das categorias ligadas ao projeto.

Recursos pela Vida

Os Grupos de trabalho esforçaramse, no ano de 2004, para concluir
a produção dos primeiros recursos,
definidos pela Plataforma a partir
das demandas e necessidades
apontadas pelos sindicatos. Um
dos resultados deste trabalho foi
a produção do Recurso Audiovisual Interativo (Raio), que conta
com vídeos e roteiros de discussão para estimular a reflexão sobre temas importantes de nossa

vida, saúde e trabalho. Outro recurso elaborado foi o fichário de
Pesquisa Participativa, que permite aos trabalhadores analisar os
impactos do trabalho sobre sua
saúde e sua vida, estimulando a
elaboração de propostas de ações
de intervenção no local de trabalho. História em quadrinhos foi a
linguagem escolhida para abordar
o processo de adoecimento e sua
relação com o trabalho. "Em busca do equilíbrio" foi o primeiro número do gênero, para estimular a
reflexão sobre a necessidade de
lutarmos para que as empresas

respeitem nossos limites. No projeto, ainda foram produzidas as
Vivências. Trata-se de ensaios fotográficos que retratam histórias
contadas pelos próprios trabalhadores sobre sua vida, saúde e trabalho. Foram produzidas exposições fotográficas de trabalhadores
dos setores de alimentação, bancário, rural e químico. Várias exposições foram feitas durante o
ano, criando um laço de identificação e solidariedade entre os trabalhadores e a percepção de que
nossos problemas são mais comuns
do que imaginamos.

Vivências: Histórias de Vida
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sofrem de Lesões por Esforço
Repetitivo. Juarez é um trabalhador do setor químico em São Paulo, demitido após ter adquirido

revista

Conceição, Dona Lió, Juarez e
Jovina. O que as histórias desses
trabalhadores têm de semelhante?
Todos adoeceram por causa das
más condições de trabalho, apesar
de exercerem funções completamente diferentes. Conceição é
operadora de máquinas numa fábrica de chocolates no Espírito Santo. Dona Lió representa os milhares de trabalhadores assalariados
rurais que enfrentam diariamente
as lavouras de fruticultura no sertão da Bahia. Diagnóstico: as duas

vitiligo ocupacional por contaminação. Jovina é bancária. Sofre de
síndrome do pânico, desenvolvida
após o trauma de dois assaltos na
agência em que trabalhava. Mas há
mais semelhanças entre esses trabalhadores: apesar dos desafios
enfrentados, todos têm a mesma
disposição de lutar para ter sua dignidade restabelecida. A história
deles agora circula pelo Brasil em
exposições fotográficas. Para motivar a luta pela vida e por mudanças no trabalho.

revista
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Capacitar para a mudança
A rede de entidades
sindicais que aderiu
ao projeto VidaViva
cresceu no ano de
2004. Mais de 100
entidades de diversas
categorias passaram
a integrar o Projeto, o
qual já conta com
cerca de 350
monitores voluntários
que aceitaram o
desafio de promover a
discussão sobre a
saúde nos locais de
trabalho. Os
monitores indicados
pelos sindicatos
participaram das
fases de capacitação
com os recursos
formativos produzidos
e já se preparam para
iniciar a formação
com os trabalhadores
da base.
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azer com que o projeto Vida
Viva chegue até os trabalhadores. Com esse objetivo, a Plataforma Intersindical elaborou um
plano de ação. O primeiro passo foi
promover a reflexão sobre a relação entre vida, saúde e trabalho
com as direções sindicais. Essa etapa é importante porque, para garantir que o projeto chegue aos
locais de trabalho, é preciso o debate das direções sobre a nova
perspectiva de saúde proposta
pelo projeto. Afinal, a saúde não
pode ser apenas uma preocupação
do secretário de saúde do sindicato, como normalmente acontece.

F

O segundo passo tem sido a fase
da capacitação dos monitores indicados pelos sindicatos. Para isso,
foi estruturada uma equipe de educadores - com experiência em formação sindical e popular - cujo papel é capacitar monitores para o
desenvolvimento dos recursos formativos na base. O terceiro passo
está sendo a implementação na
base. O resultado das discussões
dos trabalhadores é uma importante fonte para continuar alimentando as reflexões dentro do Projeto
VidaViva, bem como nossos próximos passos rumo a uma intervenção efetiva no local de trabalho.

Rede Viva

Reflexão Sindical
A

pós a implementação do móconteúdo a ser desenvolvido com
os trabalhadores da base. Para cada

nitores voluntários, iniciamos o pro-

módulo, foram dois dias de capaci-

cesso de capacitação para a aplica-

tação, mesma carga horária da ca-

ção dos recursos formativos na

pacitação com a Pesquisa Partici-

base. Na maioria dos estados, o

pativa, na qual os monitores desen-

primeiro recurso a ser desenvolvi-

volvem a experiência com o map-

do com os monitores foi o Raio. A

ping - uma das propostas de pes-

capacitação com o Raio é feita em

quisa que possibilitam a reflexão so-

duas etapas: Módulos II e III. A

bre os impactos do trabalho na saú-

primeira etapa visa possibilitar aos

de e na vida dos trabalhadores. É

monitores um primeiro contato

essa reflexão que acaba permitin-

com o recurso, conhecendo suas

do-lhes construírem alternativas

formas de utilização e se apropri-

para mudar a situação na qual se

ando de alguns temas propostos

encontram. Nos estados onde o

pelo projeto. Na segunda etapa, os

projeto atua, foram realizados mais

monitores são capacitados com o

de 70 encontros de capacitação do

módulo III, que já conta com o

Projeto VidaViva.
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dulo I com as direções, e a in-

dicação, pelos sindicatos, dos mo-
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As direções das
entidades sindicais que
ingressaram no projeto
foram os primeiros a
debater a relação entre
Vida, Saúde e Trabalho.
O módulo I do Recurso
Audiovisual Interativo
(Raio), elaborado para
esse público, foi
desenvolvido nos
sindicatos, envolvendo
mais de 800 dirigentes
sindicais nos estados
onde o projeto atua. Um
trabalho que resultou na
indicação de cerca de
350 monitores
voluntários para
implementar o projeto
na base. A partir das
indicações, o próximo
passo foi iniciar as fases
de capacitação para o
desenvolvimento dos
recursos formativos.

Z 100 sindicatos integraram
o projeto VidaViva em
2004;
Z 800 dirigentes sindicais
participaram do
desenvolvimento do
Módulo I - reflexão
Vida,saúde e trabalho;
Z 350 monitores voluntários
participam do projeto
VidaViva;
Z o projeto VidaViva
conseguiu ampliar o
envolvimento das
direções.
Z Entre os monitores
voluntários, além dos
secretários de saúde, há
dirigentes que atuam em
outras áreas do sindicato;
Z o projeto conta também
com trabalhadores de
base indicados como
monitores voluntários.

Raio: formação para a vida
Após o período de elaboração dos recursos e
capacitação de monitores voluntários, caminhamos
em direção a um dos momentos mais importantes
do projeto: a implementação na base para
estimular a reflexão dos trabalhadores. Para isso,
foi criado o Raio Vida-Saúde-Trabalho. Um lampejo
na luta por uma vida com qualidade.
desafio é grande: sindicatos
aproximarem-se dos trabalhadores, trocarem com eles experiências
e conhecimentos e, a partir dessa
troca, elaborarem juntos propostas
de ações para mudar as condições
de trabalho em que vivem. Para isso,
é preciso romper com o silêncio dos
trabalhadores.
Foi dessa forma, como fruto de
inúmeros encontros e debates, que
surgiu o Recurso Audiovisual

O

Interativo(Raio).
Com didática simples, esse recurso formativo possibilita indagações
e debates imediatos sobre a tríade
Vida, Saúde e Trabalho. A cada aplicação do Raio pelos monitores, os
participantes poderão vivenciar situações, trazendo o seu sentir, o seu
saber e o seu pensar, para que depois o grupo todo construa propostas concretas de ações.
Com o Raio, o Projeto VidaViva

propõe um novo caminho: a criação
de espaços em que o próprio trabalhador, a partir da sua experiência,
construa junto ao sindicato ações para
transformar a situação em que vive.

O módulo III do Raio Vida-Saúde-Trabalho tem os temas propostos:
3 Isolamento

O que você busca? Qualidade de
Vida ou uma vida com qualidade?
Questionando a "onda" consumista
que impera na sociedade atual, o
vídeo "A venda não termina nunca"
provoca a reflexão sobre até onde
estamos dispostos a comprometer
nossa vida e nossa saúde pela
satisfação de nossos desejos de
consumo. E provoca ainda um
repensar sobre os desejos que
realmente temos e os que nos são
impostos pela mídia.

2 O Triângulo
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Este capítulo pretende abordar a
questão do sofrimento no trabalho
e provocar a reflexão sobre como
as novas estratégias empresariais
nos isolam no trabalho, fazendonos romper todos os laços de
relações pessoais. Quando
estamos fisicamente próximos no
trabalho, nos sentimos também
isolados? É essa reflexão que este
capítulo pretende provocar.

4 Limites
No vídeo "Pronto-Socorro" os
participantes são provocados a
refletir sobre a tríade Vida-SaúdeTrabalho. É possível separar esses
elementos?O capítulo aborda as
saídas individuais que têm sido
criadas para enfrentar os problemas
relacionados à saúde e convida os
participantes a construírem
alternativas coletivas para mudar os
locais de trabalho.

revista
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1 Vida com qualidade

Metas de produção, cobranças,
pressões. O videoclipe "limites"
estimula o debate sobre como as
estratégias empresariais nos
estimulam a ultrapassar nossos
limites. O grupo é levado a refletir
sobre as diversas formas de assédio
que são empregadas em nome da
produção e os impactos da
ultrapassagem dos limites para nossa
saúde e nossa vida.

Reflexão Coletiva
Raio (Recurso Audiovisual Interativo)
usa a interação entre imagens e textos, construindo um diálogo entre eles.
São videoclipes, textos e atividades em
grupo que estimulam a sensibilidade e ajudam a "abrir" uma conversa, provocando
uma reflexão coletiva. O audiovisual, de
curta duração, é o "disparador" de todo
esse processo.

O

Os videoclipes foram criados com a intenção de: expor polêmicas e conflitos;
duvidar de conceitos; ajudar a questionar atitudes ligadas a nossa vida, saúde
e trabalho. As dinâmicas contribuem para
compartilharmos pensamentos e sentimentos que quase nunca são falados em
outros espaços.
O importante é que são os próprios sindi-

5 Que sufoco!

catos que desenvolvem esse recurso junto à base, por meio dos monitores voluntários que são capacitados pelo Projeto.
Os sindicatos que participam do Projeto
recebem uma pasta do Raio com fita de
vídeo e um conjunto de material impresso (com roteiro de perguntas e textos de
apoio) que alicerça as discussões, ajudando o monitor. Para a aplicação do recurso, a infra-estrutura necessária é uma televisão e um vídeo.
O Projeto VidaViva produziu um Raio, dividido em três módulos: Módulo 1, voltado para as direções sindicais; Módulo 2,
para capacitação dos monitores; e Módulo 3, para os trabalhadores na base. Este
último é um recurso com duração total
de 16 horas, dividido por capítulos. Sua
aplicação, no entanto, é flexível. Pode ser
dividida em partes ou feita integralmente
num fim de semana.

7 Dignidade

Ser dono do nosso tempo é não
permitir que o trabalho nos imponha
a velocidade e o ritmo, sem respeitar
as nossas necessidades. Crianças,
filhos de trabalhadores e
trabalhadoras dos quatro cantos do
país, falam sobre o que pensam do
trabalho dos pais e nos provocam
com a pergunta: devemos trabalhar
para viver ou viver para trabalhar?

8 Resistir e Agir
Quais os valores mais importantes
para nós em nossa sociedade?
Nesse capítulo somos levados a
refletir sobre as formas de resistir e
agir para transformar a realidade
do(a) trabalhador(a) neste mundo
tão competitivo, destacando a
importância de resgatar nossos
valores, reafirmar nossa dignidade
e celebrar a vida.
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6 Quem é o dono do tempo?

Este capítulo busca abordar a
necessidade de uma luta coletiva
para resgatar nossa dignidade.
Problematiza com os trabalhadores
o que é o trabalho: Prazer ou
Sofrimento? Qual o valor do
trabalho em nossas vidas? Como é
possível resgatar valores como
cooperação e solidariedade, diante
de um trabalho que pretende
tornar-nos cada vez mais
individualistas?

revista

No vídeo "Redemoinho", Lenice,
operária da indústria de confecção,
convive num ambiente de
competição permanente, com metas
constantemente impostas nos locais
de trabalho. Até que ponto a
competição não está naturalizada
em nosso meio?
O capítulo pretende promover o
debate sobre a necessidade de
estabelecermos outras redes, mais
solidárias, mais humanas...

Um Raio de Reflexão
O primeiro passo para participar no Projeto
VidaViva acontece nas direções sindicais. Antes de
as discussões chegarem aos trabalhadores, são as
lideranças dos sindicatos que discutem a tríade
vida,saúde e trabalho. Essa fase permite uma
profunda reflexão sobre nossas próprias ações na
defesa da saúde, possibilitando uma autocrítica que
nos leve a agir e intervir onde realmente podemos
modificar o quadro de adoecimento dos
trabalhadores: no local de trabalho.
esde sua criação, há dois
anos, até hoje, o Projeto VidaViva recebeu a adesão de mais
de 100 sindicatos, distribuídos nos
08 estados onde atua. Cerca de
800 dirigentes sindicais participaram das atividades formativas desenvolvidas com o uso do Recurso Audiovisual Interativo (RAIO),
produzido especialmente para
abordar a relação entre vida, saú-

D

de e trabalho.Uma reflexão que
provoca a necessidade de se ampliar a visão sobre saúde e sobre
nossa atuação. Cria-se um espaço de debates que permite uma
autocrítica da atuação sindical na
saúde, que tem sido mais reparadora do que preventiva. O aumento no quadro de adoecimento dos trabalhadores gerou uma
demanda que conduziu a maioria
das entidades a estruturar seus
departamentos médico e jurídico,
porém poucas ações são voltadas
à intervenção efetiva no local de
trabalho.
O Módulo I do Projeto VidaViva possibilita ao dirigente uma maior compreensão da proposta do
projeto e permite o envolvimento
e comprometimento da direção
com a implementação na base.

revista
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Módulo I nas direções sindicais

Maria Goreth de Oliveira é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais em
Juazeiro/BA e membro da Plataforma do Projeto VidaViva

“

O Projeto VidaViva está estruturado para ser desenvolvido
com os trabalhadores pelos próprios sindicatos. Após a fase
de produção dos recursos formativos, inicia-se a etapa de
capacitação dos monitores voluntários indicados pelos
sindicatos. O resultado do desenvolvimento do módulo I nas
direções foi a indicação de aproximadamente 350 monitores,
a maioria dirigentes, que terão o desafio de desenvolver os
recursos formativos na base. O projeto vem conseguindo
vencer outro desafio: envolver mais lideranças sindicais na
discussão sobre saúde, tema que normalmente é tratado
apenas pelo secretário de saúde do sindicato.

Raio surgiu para a direção como
uma coisa nova, porque nunca
trabalhamos com recursos desse formato, com vídeos. Trabalhamos mais
com boletins. Foi uma grande novidade para a direção e acredito que
para a categoria será muito mais. Na
direção, não há um nível elevado de
estudo, mas, com o Raio, os diretores se descobriram e fizeram comparações com a própria vida e o próprio trabalho. Eles viram o vídeo da
médica e as respostas foram semelhantes às dos trabalhadores do setor da indústria. Eles identificaram o

O
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estresse, a correria que também vivem, o acúmulo de atividades e a
forma que as pessoas utilizam para
fugir do problema, como a médica
do vídeo faz. Eles aqui também fogem da solução dos problemas. Eles
falam "eu vou para a igreja, eu vou
para o bar", mas não enfrentam o
problema, na sua grande maioria.
Isso fez com a que direção mudasse a visão sobre saúde. Nosso secretário de imprensa é um dos monitores. Ele está animado e diz que
é isso que nós temos que discutir
mesmo. A gente tá conseguindo

envolver pessoas que não são da
área de saúde. A direção se sentiu
mais motivada para ir para a base.
Para chegar aos trabalhadores. Diante da circunstância que temos
aqui no sindicato, queremos priorizar as áreas mais próximas. Vamos
usar as vivências para atrair as pessoas. Nossas pernas são curtas em
relação ao tamanho da nossa base,
por isso a gente vai começar pelas
regiões mais próximas e onde temos
monitores. As pessoas estão começando a se aproximar mais do sindicato com o projeto."

“Por que as imagens do trabalho no vídeo do Raio
estão em preto e branco? Por que o trabalho tem
de ter uma “cara” cinzenta e pesada? Não é possível
uma outra imagem do trabalho?”
“Olha o luxo que tá nas imagens. A gente pode ter
isso com o que ganhamos hoje? A gente tem essa
qualidade de vida?”
“Tem de ser cinza mesmo, porque é assim o trabalho
no sistema capitalista. É para pensar mesmo que
tem de estar dessa cor.”

“Ela está ficando estressada porque o trabalho
dela não oferece boas condições.”

“Ela lida sozinha, tenta resolver do jeito dela. A
mulher caminha, faz ioga, tem boa alimentação,
mas não adianta. E por quê?”

“A categoria quer que o sindicato negocie
insalubridade, periculosidade e por aí vai.”

“A verdade é que a gente só atende quem tá doente mesmo.”

“ Qualidade de vida é só isso? A gente
só se realiza se tiver isso?”

“ Não. Tem mais coisas importantes
na vida, que dinheiro nenhum paga.”

“É, mas a gente faz de tudo a vida
inteira para ter isso. Vende até a mãe.”

“ ... eu não, eu não, eu também não”.

“A gente se mata de fazer hora-extra
pra ter isso tudo aí. É ou não é?

“Eu faço hora-extra porque
preciso pra construir minha casa.”

“ Esse desejo desesperado de
consumo é criado pela TV.”

“Não é. É natural do ser humano querer
ser melhor que o outro. A gente vive
querendo mais status.”

“É a TV, sim, ela diz que ter saúde é ser
magro, é ser malhado e a gente se sente
mal por não ser assim e quer ser de
qualquer jeito.”
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“ Mas o seu salário tinha que dar pra
fazer isso sem precisar hora-extra.”

revista

VIDA

“Pô, uma médica doente, ninguém merece.”

DD
AE
SVAI Ú

T R A B A L H O

As discussões provocadas pelo Raio no Projeto
VidaViva promovem uma reflexão profunda, com a
participação de cada um, que conta sua experiência.

Refletindo sobre a própria
experiência
Monitores indicados pelos sindicatos iniciaram no
ano passado a fase de capacitação com o Raio que
será utilizado com os trabalhadores. Em alguns
estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, as
atividades foram desenvolvidas em conjunto com
monitores voluntários de vários sindicatos. Um
modelo que possibilitou muita troca de experiências.
Projeto VidaViva desenvolve
uma formação na qual a própria experiência do trabalhador é
o eixo central para a construção
da consciência e de uma nova
ação. A formação não é do tipo
"aula" para passar um conceito ou
um saber qualquer. O monitor indicado pelo sindicato é quem faz
a formação na base. O seu saber,
que vem de sua experiência e vivência em seu local de trabalho,
auxilia no desenvolvimento da formação que propomos. É vital que

O

ele(a) tenha uma capacidade social de ouvir, ser atencioso e encorajar os trabalhadores a fazer
sua própria reflexão. No processo, o monitor precisa estimular os
demais trabalhadores a valorizarem sua própria experiência e seu
próprio saber.
O que propomos é outro caminho, no qual não se passa um
conceito determinante, mas se criam espaços em que o próprio trabalhador, a partir da sua experiência, construa sua ação para transformar a situação em que vive.

Refletindo
vida, saúde e
trabalho

VIDAVIVA
revista

José Freire da Silva,
Sindicato dos Químicos do ABC e
Monitor do Projeto VidaViva
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de criança" - você consegue enxergar a fundo, principalmente se
você tem filho, que tipo de relação você está tendo hoje com a
sua família.Gostei de tudo. Ressalto a questão de alguns exercícios como o do Triângulo, é um
exercício muito interessante, porque no momento em que ele é
colocado pra você, a gente separa
as questões vida-saúde-trabalho e
só posteriormente você percebe
que não tem como separar esses
três elementos. Aqui no Sindicato vamos aplicar com uma mistura do pessoal de vários setores plásticos, petroquímicos, cosméticos, farmacêuticos - e fazer encontros aos finais de semana
onde desenvolveremos com eles
essas reflexões".

“

“

s ferramentas são muito interessantes, porque levam a
uma reflexão geral, de que não
há como separar a questão do
trabalho daquilo que você vive no
seu dia-a-dia, da sua saúde e da
convivência com a sua família. As
ferramentas são simples, mas o
impacto que elas causam na vida
da gente como cidadão é muito
grande, até devido aos vários vídeos que a gente assiste, eles nos
remetem a pensar sobre várias
coisas, a gente verdadeiramente
faz uma reflexão sobre a forma da
nossa vida atual, como a gente
está vivendo no momento. O que
mais me chamou atenção no Raio
foi a questão "Quem é o dono
do tempo?". Com o vídeo que é
aplicado nessa questão - o "Olhar

A

u já tinha vivido a experiência
como direção quando foi apresentado o projeto. Quando eu
olhei, era como se fosse só mais
um projeto na área de saúde do
trabalho. Após esta experiência, o
pessoal acabou me convidando
para ser monitor e fazer este trabalho na base. Nos cursos de aprofundamento, você começa a analisar e ver que na realidade o projeto aprofunda mais do que o esperado. No desenrolar do projeto,
você começa a analisar a mudança.
Você deixa de ser o ator e passa a

E

“

Preparaçao
para iniciar
projeto na base

bilitar mais aproximação da gente
da base. E com uma técnica de trabalho completamente diferente do
que a empresa está habituada a nos
ver fazer no enfrentamento do diaa dia. Acho que a próxima etapa
vai ser melhor ainda. Tem gente
que começa a te chamar para estar desenvolvendo esse trabalho
com o trabalhador da área dele.
Eles pedem pra gente ir para a
base. Daqui a um tempo, não vai
ser mais você que vai estar enfrentando a empresa, vai ser o próprio
trabalhador que vai”.
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base. A intenção é utilizar o auditório do sindicato, em períodos de
2 horas, dias úteis e após o expediente bancário. O sindicato possui um excelente auditório propício a estas atividades. E vale ressaltar também que seria muito difícil apresentar vídeos, ou fazer
atividades, dentro de uma agência bancária, onde os próprios administradores impõem uma situação contrária à que apresentamos.
A forma como nos foram apresentadas as situações, o intercâmbio
entre o vídeo e a socialização das
impressões causou em todos uma
sensação de compreensão, contestação, aceitação, etc . Nos fez
REFLETIR, e refletir bastante.
Acredito que o impacto será muito grande na base”.

revista

Alexandre Mendes Gonçalves, Bancários/Petrópolis-RJ - Monitor do Projeto VidaViva

s recursos do Projeto são
muito interessantes, pois a
forma como foram apresentados
nos deu bastantes elementos para
pensarmos a situação dos trabalhadores no que diz respeito a saúde, vida e trabalho. Em determinado momento, cheguei a acreditar que os módulos deveriam vir
com respostas prontas, como se
fosse uma "receita de bolo", mas
ao decorrer das atividades, pude
compreender claramente que o
objetivo maior é levar os trabalhadores à reflexão, para que todos
juntos possamos encontrar uma
solução que torne a nossa vida
bem melhor. Muitos vídeos me chamaram a atenção, porém o mais
marcante foi o vídeo das crianças.
Vamos desenvolver isso com a

O

Antônio Sérgio Verginio - Secretário de políticas sociais da Federação dos Metalúrgicos, membro do Grupo de formação e saúde
da Volks e monitor do Projeto VidaViva

“

“

ser espectador das pessoas. Nos
outros projetos que eu já tinha
desenvolvido, você, como formador, fica ali o tempo todo, falando
para o cara das suas experiências,
dos seus conhecimentos sobre o
assunto. Mas é você e não o trabalhador. O que é legal do projeto
é isso, você passa a ser o espectador, apesar de ser o formador. Você
começa a tirar das pessoas, verdadeiramente, as necessidades delas.
Eu tenho dois aspectos que me
impressionaram com o Raio. Vivemos dois momentos diferentes: a
apresentação com a direção executiva, mas o projeto não me ganhou nessa hora. Depois desse processo, eu tive que desenvolver o
trabalho como monitor com a direção que está na fábrica. E aí você
começa a perceber o quanto o projeto nos possibilita isso. Desenvolvemos três vídeos para o grupo da
direção na base. Eles dialogavam
diretamente com o que estávamos
vivendo na fábrica. Principalmente
sobre a questão da qualidade de
vida. Isso possibilitou ganhar estes
dirigentes para se envolverem no
projeto. Para fazer isso na fábrica,
tem que envolver as lideranças.
Isso mobilizou a direção e vai possi-

“

Trabalhador
como ator
principal

Entrevista

O Projeto VidaViva começa a chegar à base. Nos 08
estados onde o projeto atua, os monitores que
passaram pela capacitação com os recursos
formativos Raio e Mapping preparam-se para iniciar
as atividades de formação com os trabalhadores. No
Espírito Santo, a primeira experiência na base foi feita
com o Raio. Edmilson Lahi Boschetti, cipeiro e
trabalhador na Chocolates Garoto fala da experiência
de ter participado da atividade.

revista
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tude, numa mudança de comportamento com relação ao pensamento sobre o trabalho, já terá sido
um grande avanço.

Mobilização
Eu achei que foi uma experiência
especial por estar participando de
um trabalho que busca soluções
para os problemas dos trabalhadores, como doenças ocupacionais e
altos índices de acidentes, ou seja,
para nossa saúde. E é interessante
essa iniciativa de estar se construindo um projeto inovador, um projeto que envolve sindicatos de várias regiões do Brasil e ainda com
abrangência internacional para refletir os problemas relacionados
com o trabalho. Teremos que tentar mobilizar os trabalhadores para
resolver os problemas relacionados
à nossa saúde.

Saúde
Eu diria que há pessoas que estão
preocupadas com a saúde, sim. Mas
a grande maioria dos trabalhadores
está com aquela idéia de que doenças do trabalho são problemas
naturais. Se o Projeto conseguir
resgatar, envolver os trabalhadores
pelo menos numa mudança de ati-
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Mudança
Mudou na medida em que nós pudemos estar pensando a saúde e o
trabalho de uma forma diferenciada. As doenças do trabalho passaram a ter, para mim, a partir daquele momento, uma leitura diferente. Porque você passa a ver as
situações do trabalho de uma forma que não é tão natural. A gente
é provocado a pensar mais sobre
isso, passando a ver o ambiente do
trabalho e seus problemas e não
só enxergar somente quando a
gente está doente.

Expectativa
Claro. Todos os problemas, não só
do trabalho, mas da nossa vida,
precisam ser discutidos e quanto
mais conscientização melhor. Se o
projeto consegue envolver os trabalhadores nessa questão, naturalmente que vai mudar o comportamento e a atitude dos trabalhadores com relação ao trabalho. Só que
vai haver também, em função de
um sistema já implantado, uma resistência por parte dos trabalhadores. Isso porque as empresas pre-

gam isso. Pregam que as doenças
não têm relação com o trabalho.
Há uma assimilação por parte do
trabalhador que passa a achar que
isso é verdade.

Identidade
Os assuntos que são abordados
têm a ver com a nossa vida. Sempre que passava um vídeo ou uma
situação, era como se tivesse a própria pessoa lá. Porque o mundo do
trabalho, em qualquer cidade, qualquer país, qualquer ramo de trabalho é isso mesmo, é conflito, é pressão constante para reduzir os custos, por produtividade, para aumentar os rendimentos da empresa.
Para nós, que estamos aqui na Chocolates Garoto, ou para quem estiver em qualquer lugar do mundo,
as questões seriam as mesmas. O
trabalhador se sente presente em
todos aqueles depoimentos. Para
nós, foi algo novo, pois a partir daí
pudemos tentar formar uma opinião a respeito do que discutimos.
É uma troca de informações. Creio
que o objetivo de vocês era ouvir
muito mais do que falar, acaba sendo uma interação. A gente dá e
recebe. Sempre se aprende, todo
dia se aprende alguma coisa. Não
sei se fica, mas a cada participação
de qualquer encontro estamos o
tempo todo aprendendo.

Resistência
Temos de ter a estratégia do “convencer o outro”. Temos que ter um
poder de convencimento e assim
ir multiplicando essas idéias. Existe
resistência. É natural, porque a
gente cresce sendo ensinado a
baixar a cabeça, a ser domesticado, a ser submisso. Temos de prosseguir. Na medida em que o projeto vá dando resultado, mais pessoas vão se envolver nesse trabalho,
porque o que as pessoas precisam
compreender é que o que está em
jogo é a saúde do trabalhador.

Polêmica
Foi o desafio. As duas propostas
que estavam lá, que era ganhar o
dobro do salário trabalhando a mesma jornada ou reduzir a jornada
ganhando o mesmo salário, deram
bastante polêmica. Cada um tem
uma idéia. Não fiquei surpreso com
a divisão dos grupos, porque num
grupo os interesses são diversos,

principalmente falando em dinheiro. Soma-se a isso o fato de que
muita gente tá acostumando a fazer hora-extra para complementar o salário: realmente algumas
pessoas vão fazer esta opção de
trabalhar mais para ganhar mais.
Isso já é uma realidade. Você vê
muita gente fazendo hora-extra
e as empresas não querem contratar mais pessoas. Mas se você
pensa na saúde, você precisa trabalhar menos, ter um pouco mais
de lazer, sair um pouco do ambiente de trabalho, viver mais com
a família e pensar um pouco menos em dinheiro. E isso é complicado, porque a mídia está aí, querendo que você consuma. Você
é um consumidor antes de ser um
ser humano, um trabalhador. Eles
vêem em você um consumidor
dos pés à cabeça. Eles não vêem
o Edmilson. Eles te olham e dizem:
“ali está passando um consumidor”
e nós vamos sendo levados por
essa máquina que é a mídia, sem

nos darmos conta. Quando você,
em algum momento da vida, sofre um revés, aí você fala: tá na
hora de eu parar. Isso não vai me
levar a nada.

Coletivo
Estão mais individualistas, sim. Em
qualquer lugar o coletivismo fica em
segundo plano. As pessoas pensam mais numa linha individual, primeiro eu. Eu tenho o meu carro,
a minha casa... Há um jogo para
elogiar o individualismo, para que
haja competição. O vídeo dos índios é um exemplo de solidariedade, de coletividade. Mas quando
as pessoas viviam na época da agricultura o dinheiro não tinha tanto
valor, as pessoas plantavam para
sobreviver. Com o crescimento dos
grandes centros urbanos, tudo virou competição e há um apelo para
que se consuma. Consumo, consumo. Isso gera competição e competição gera individualismo.

Júlio César de Souza é diretor do
Sindialimentação/ES e Monitor do
Projeto VidaViva

gia de motivação. Agora ela coloca um papel parabenizando os
trabalhadores por atingirem as
metas. As empresas vão sempre
estar tentando alguma forma de
tirar mais da gente.
17
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“

desavenças entre os trabalhadores,
porque quem fazia menos era “gozado”. Isso estava estressando todo mundo, não só fisicamente, mas também
emocionalmente, por causa da pressão.
O índice da tartaruga era de 85% e a
empresa achava isso um absurdo. Colocava a tartaruga no quadro dizendo
que éramos lentos. Os trabalhadores
sugeriram usar a mesma estratégia com
a empresa. Fazer um jornal colocando
nossas metas e os mesmos desenhos
quando ela também era lenta em atender os anseios dos trabalhadores. Hoje
não vemos mais este quadro na produção. Mas a empresa mudou a estraté-

VIDAVIVA

“

A experiência foi boa, apesar do nervosismo por causa da nossa falta de experiência. Foi minha primeira experiência em fazer esse tipo de trabalho. O
trabalhador interagiu bastante com as
discussões e aos poucos isso nos deixou mais à vontade para fazer nosso
trabalho. A parte que mais me tocou
foi quando discutimos as estratégias das
empresas para incentivar o trabalhador a produzir. Nesse momento, senti
a revolta dos trabalhadores quando eles
colocaram que a empresa estava estabelecendo metas de produção e colocando no quadro uma tartaruga quando a produção era baixa. Isso gerou

revista

A implementação do projeto na base é uma nova
experiência os monitores que desenvolvem os recursos
pela primeira vez. Júlio, monitor do Projeto VidaViva fala
da atividade desenvolvida com o Raio na base.

Pesquisa Participativa:
Desenhando nossas ações
Pontos coloridos e desenhos que reproduzem os
impactos do trabalho sobre nossa saúde e nossa vida.
Essa é a proposta da Pesquisa Participativa adotada
pelo Projeto VidaViva para auxiliar os trabalhadores na
construção de propostas efetivas de intervenção nos
locais de trabalho. Uma proposta de pesquisa que
envolve o trabalhador no desenho de suas ações.

pesquisa participativa veio atender a
uma demanda detectada numa consulta aos sindicatos: a maioria deles só obtinha dados sobre a saúde do trabalhador
por meio das CATs (Comunicação de Acidente de Trabalho), ou quando o trabalhador demitido procurava o sindicato, ou
seja, quando quase nada poderia ser feito, a não ser encaminhá-lo para o INSS ou
para o departamento jurídico. Como chegar, então, aos trabalhadores em processo
de adoecimento? Esse era o desafio
colocado.O recurso deveria quebrar o silêncio e, para isso, precisava atender a dois
importantes aspectos: conseguir a confiança dos trabalhadores, preservando sua
identidade; e utilizar materiais simples e
acessíveis, de forma que o recurso pudes-

A

revista

VIDAVIVA

Técnica do pote
De maneira simples, este
modelo de pesquisa participativa permite aos sindicatos
consultarem a opinião dos trabalhadores sobre qualquer
tema. A pesquisa pode ser
feita em reuniões de pequenos grupos ou mesmo assembléias. A consulta consiste em
distribuir pequenos cartões
coloridos aos trabalhadores.
Sobre uma mesa, são depositados dois potes transparentes com as possibilidades de
respostas e uma cabine de
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votação. Se o sindicato deseja saber rapidamente quantos
trabalhadores apresentam dores por causa do trabalho que
realizam, basta formular a
questão e proceder à votação.
O resultado é rápido e transparente, permitindo ao sindicato detectar a existência de
problemas no local de trabalho que podem ser investigados mais profundamente. A
técnica do pote possibilita aos
trabalhadores a visualização
imediata dos resultados.

se ser aplicado pelo próprio sindicato.
Daí a opção por trabalhar com o Mapping, uma proposta de formação e pesquisa participativa que é usada em vários
países, como Canadá e Alemanha. O principal aspecto deste recurso é que ele é
fácil de ser implementado. A técnica, que
dispensa o uso da escrita, possibilita aos
trabalhadores relacionarem as condições
de trabalho com o processo de adoecimento, possibilitando a discussão de propostas de ação dos trabalhadores para alterarem essa realidade.
Aos sindicatos que participam do Projeto, este recurso é disponibilizado em forma de pasta-arquivo, para que futuras experiências de pesquisa participativa possam
ser incluídas.

Existem várias técnicas de pesquisa participativa. Uma
delas é o Mapping, adotada pelo projeto VidaViva. Esta
metodologia permite maior envolvimento dos
trabalhadores no processo de levantamento de dados e
análise sobre as condições de trabalho.

Mapa do corpo
Os trabalhadores marcam, num corpo coletivo, desenhado em tamanho natural,que problemas de saúde apresentam e que estão relacionados ao trabalho. A técnica permite
uma análise coletiva do nível de adoecimento num mesmo local de trabalho. Permite
ainda aos trabalhadores romperem o silêncio sobre seu quadro de saúde. Afinal, muitos
trabalhadores temem o desemprego se expuserem que estão doentes. A técnica simples
garante o anonimato dos grupos e permite o levantamento dos problemas relacionados à
saúde. Nessa fase, não só são apontados danos físicos como também os problemas psíquicos causados pela tensão e pressão permanentes no trabalho.

Mapa do local de trabalho
O próximo passo é o desenho do local de trabalho. Em grupo ou individualmente, os trabalhadores detalham as condições de trabalho a que estão submetidos. Esta fase não só propicia
uma visão minuciosa dos postos de trabalho como também possibilita que os trabalhadores
comparem mudanças ocorridas ao longo dos anos. Esta análise permite identificar a necessidade de contratação de mais trabalhadores, um provável excesso de horas-extras e outras condições que estão diretamente relacionadas às condições de saúde. Desenhando como é o seu
local de trabalho, os(as) trabalhadores(as) relacionam suas tarefas desenvolvidas com os problemas ligados à sua saúde, apontados anteriormente no corpo coletivo.

Mapa do “Nosso Mundo”

VIDAVIVA

revista

À proporção que o trabalho ocupa nosso tempo, pensamento e energia, ele pode passar a
exercer um papel central na nossa vida. Por meio do Mapeamento do "Nosso Mundo", descobrimos os efeitos que o trabalho provoca em nossa vida. Os impactos do trabalho nas relações familiares, na vida social. No mapa do "Nosso Mundo", encontraremos uma visualização
coletiva desses impactos.

Plano de ações

Na última fase do mapping, os trabalhadores levantam os problemas detectados nas fases
anteriores e estabelecem prioridades para a busca de soluções. São definidas ações de curto,
médio e longo prazos. Esse planejamento deve garantir que os trabalhadores não só definam
as ações, mas também se envolvam no encaminhamento das tarefas. Normalmente, há o
costume de delegar apenas à direção dos sindicatos a responsabilidade pelo encaminhamento
das ações e soluções dos problemas. O mapping permite romper com esta visão e estimula os
trabalhadores a participarem ativamente da tomada de decisões e das ações para mudar a
realidade do trabalho.
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Mapping: ParticipAção dos

trabalhadores

O trabalho, a vida e a saúde vão ganhando
contornos nas atividades de capacitação dos
monitores do projeto Vidaviva. Traço a traço o
grupo vai se apropriando da metodologia da
Pesquisa Participativa que será desenvolvida na
base. Uma possibilidade de construir espaços
coletivos onde os próprios trabalhadores analisam
os impactos do trabalho sobre sua saúde e sua vida
e redesenham suas ações.

VIDAVIVA
revista

Mauro Soares é diretor do Sindicato dosMetalúrgicos do ABC , membro da Plataforma e monitor do Projeto VidaViva.

“

O Mapping pode ajudar bastante no
trabalho do sindicato, porque é uma
forma diferente de trabalhar com a
saúde. Os recursos que tínhamos
antes eram o mapeamento de produção e o mapeamento de risco, mas
eles não provocam a discussão e não

20
20

dão oportunidade de os trabalhadores falarem. Não ajudam a demonstrar em quê as pessoas realmente
têm problemas. Algumas apresentam
problemas como tendinite, bursite,
problema psíquico...
O Mapping consegue provocar a discussão a partir do trabalho.
Se o problema é o trabalho, como
discutir saúde sem abordar o local de
trabalho? O Mapping dá a oportunidade de os próprios trabalhadores falarem, de eles apontarem os problemas e de eles discutirem o local de
trabalho.
A gente aqui tem utilizado as
Cipat´s para desenvolver o mapping. São espaços que temos para
discutir os problemas no local de trabalho. Apesar de estarem numa sala,
as pessoas estão no trabalho. Por
estarem na empresa, elas já ligam
diretamente o que estão fazendo
com o trabalho.
O Mapping tem uma parte

oria dos monitores são dirigentes
sindicais que aceitaram o desafio
de fazer a formação em saúde.
Nas fases de capacitação, eles vivenciaram o desenvolvimento da
metodologia, desenhando seu trabalho, sua vida e sua saúde. Agora, nos falam de suas impressões
e expectativas para o início do trabalho na base.

em que se deve desenhar o local
de trabalho e assim fica mais fácil
para os trabalhadores apontarem os
problemas. As discussões que temos
feito aconteceram pela CIPAT e dá
para aplicar o recurso e fazer a discussão com os trabalhadores. A partir daí, utilizamos também a ergonomia como meio de intervenção
para a melhoria das condições. É um
trabalho casado entre sindicato, comissão de fábrica e trabalhadores de
base. A ergonomia ajuda na busca
de melhorias. O Mapping ajuda muito nisso. É diferente de o dirigente
apontar os caminhos. O dirigente
aponta as coisas da forma como ele
pensa e não da forma como os trabalhadores pensam. Quando o dirigente faz isso a partir do que a base
coloca, ele tem mais chance de
acertar nos encaminhamentos do
que se ele fizesse as avaliações. A
chance de fazer um bom trabalho
usando o Mappig é muito maior.

“

equipe de monitores do Projeto VidaViva participou das
atividades de capacitação realizadas nos Estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Bahia,
Pernambuco, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Alagoas. São 350
monitores, que já se preparam
para começar a desenvolver a pesquisa participativa na base. A mai-

A

Cláudio Vigânigo , Gari , diretor Sindicato
dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis/SC e monitor do projeto
VidaViva

tras. Explico: tem gente que acha mais
importante brigar para ganhar insalubridade do que lutar por melhores
condições de trabalho. Tá certo que
a gente tem que ganhar melhor, mas
saúde não tem preço.
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Todas as atividades dizem respeito ao trabalhador e todos os monitores tinham o que dizer sobre os
assuntos tratados.
Estamos pensando em ocupar
horários de trabalho para discutir com
a categoria sobre Saúde como direito de todo trabalhador. Estaremos reivindicando estes espaços junto com
as chefias, justificando que este é um
problema sério e que os trabalhadores tem muito a dizer sobre o assunto. Pretendemos aplicar a Pesquisa
participativa em cada local de trabalho (quase 300), e é por isto que
temos tantos monitores. Um desafio
também será a construção do Plano
de Ações: achamos que, para montar os planos de ação, vamos reunir
grupos por setores (educação, saúde, limpeza urbana...).
Acho que poderemos ter algumas dificuldades no início, mas com
o tempo os trabalhadores verão que
a saúde vale mais do que ganhos ex-

teúdos para formar uma linha lógica, sem determinar conceitos,
é realmente capaz de fazer o trabalhador envolver-se na discussão.
Mas o mais interessante foi o Mapping. É algo realmente novo e
prático.O projeto já é um sucesso devido à quantidade de entidades sindicais cutistas que já participam.

“

“

A minha avaliação é que as atividades foram de grande valia, porque
ajudaram a ampliar a compreensão da
relação de trabalhadores de diversas
funções com a saúde. No nosso sindicato, onde temos em nossa base
trabalhadores de diversos setores,
como professores, cozinheiras, médicos, enfermeiros, motoristas, garis,
técnicos administrativos, calceteiros,
mecânicos e etc..., temos monitores
de todas estas funções e, com a formação do VidaViva, tivemos oportunidade de conhecer melhor como trabalham e quais são as diferentes condições de trabalho que provocam as
doenças. Por exemplo: nunca tinha
imaginado que cada professora de
berçário, numa creche, tem que trocar cerca de 30 fraldas por dia, e que,
como ela não tem um local bom pra
troca de fralda, fica com problemas
na coluna. Antes achava que só o
gari que tinha problemas graves (de
joelho, coluna).

Tereza Cristina é Secretária de Formação CUT-PE e Diretora do Sindicato dos
Bancários PE.

“

“

O recurso formativo do projeto é algo novo e tem uma linguagem diferente da dos materiais que já utilizávamos na formação em Saúde do Trabalhador.
Se eu bem entendi, a proposta
fundamenta-se em compromissar
os sindicatos para que participem,
para que façam a discussão no local de trabalho. Para isso, todo
material que é disponibilizado não
somente ajuda na formação política dos dirigentes, mas também
os capacita a fazerem tal discussão na base. Essa forma, de fazer
a provocação e amarrar os con-

Mapping: histórias,
relatos e poemas
Carta construída coletivamente - dinâmica
utilizada na avaliação do encontro, onde
cada um(a) escreveu parte de uma carta
stive ausente do trabalho porque participei em Marau de um
curso de capacitação de monitores
em Saúde, que tem com o objetivo atuar juntos com os trabalhadores buscando soluções para o sério
problema de doenças ocupacionais
que existem.
Sabe o que aconteceu aqui
nesses dias? Foram discutidos assuntos que interessam a cada trabalhador: saúde, problemas, desigualdade. Concluímos nesse encontro que nossa vida e nossa saúde
valem mais que qualquer dinheiro.
Que devemos buscar coletivamente soluções possíveis para os nossos problemas. Que os problemas
de saúde não são individuais e os
riscos do trabalho são comuns a
todos trabalhadores.
Estudamos vários assuntos relacionados à saúde e buscamos desenvolver uma metodologia de trabalho que possa nos ajudar a solucionar os problemas causados no ser
humano devido seu próprio trabalho. Encontrar a causa do problema, buscar a solução e promover
uma ação para que o direito à vida
e a saúde sejam uma constante em
nosso dia a dia.
O que mais me marcou nesse
encontro foi a dinâmica mapa do
corpo que serve também como um
desabafo. Aqui todos ouviram e
prestaram atenção nos problemas
de cada um. O método é bom, faz
pensar, participar, opinar e trabalhar
em grupo”.
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E

José Adair Gonçalves - Serafina Corrêa - RS.
(Iniciativa de um dos participantes para concluir
as discussões do seu grupo)
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O curso Vidaviva que eu participei foi muito construtivo, foi dez.
Um dia gostaria que você participasse também. Você vai gostar pois
é muito legal e com isso nós aprendemos muito. Esse conhecimento
que estou levando vou passar aos
meus colegas de trabalho.
A mudança que queremos, o
objetivo que buscamos está em
nossas mãos, basta agente querer.
Você aceita fazer parte disso? Procurar em grupo soluções para o
nosso dia a dia com mais saúde e
liberdade?

Motivações e Prêmios
As empresas lucram milhões e
milhões em cima do sofrimento e da
dor insuportável dos trabalhadores.
O trabalhador é obrigado a suportar
porque tem sua família para
sustentar.
A ilusão chegou também aos jovens.
São iludidos com promessas e
prêmios.
Na verdade, estão apenas
começando a destruir seu próprio
corpo e sua saúde.
Para as empresas o importante é
manter a produção.
Não importa a destruição do corpo
humano.
A verdade todos nós sabemos: o
trabalhador só tem valor enquanto
estiver com saúde, produzindo
mais, mais e mais...
A idade vem e com ela o cansaço e
as seqüelas.
O corpo já não tem mais a mesma
habilidade.
Tantos anos de dedicação!
E o trabalhador já não tem mais
valor.

Os monitores do Projeto VidaViva ligados ao
Sindicato dos Aeroviários e Alimentação de
Pelotas, no Rio Grande do Sul, vivenciaram a
metodologia do Mapping na fase de capacitação. A
seguir, trechos de falas desses trabalhadores
sobre seu trabalho, sua saúde e sua vida.
Marlene
"... Já saio do serviço estressada
e isso piora no ônibus. Chego em
casa com fome e descarrego no
marido. Me refugio na igreja, sou
evangélica. Me distraio com o meu
sobrinho. Mas perco o sono quando tenho que resolver algum problema (do sindicato). É difícil conciliar sindicato e família. Mas eu
adoro o que faço".

Maia
"... Tenho limitações por causa da
tendinite: não posso jogar vôlei,
nem futebol, por exemplo. Quando
chego em casa, gosto de tomar chimarrão, caminhar, ou seja, trocar
a energia do trabalho (onde temos
muitas cobranças). Três vezes por
semana participo de atividades kardecistas, para me harmonizar espiritualmente".

Luís
"Desenhei os olhos, porque a primeira coisa que o trabalho afetou
foi a minha visão (sou classificador de cereais e nesse serviço há
muita poeira). Desenhei o sol e a
lua, porque trabalho em turnos rotativos e nunca me adapto aos
horários, quando estou começando a me adaptar ao trabalho da
noite, começo a trabalhar de dia.
Isso traz um desgaste muito grande para a família. Também já passei muito sacrifício por causa do
calor no trabalho".

Schütz
"Chego em casa às 6 da tarde, chego acelerado, cansado, relação rápida com os filhos (já estressado),
fico quieto, vejo notícias, xingo as
crianças se fazem barulho. Levo o
desgaste do trabalho para dentro
de casa".

Grupo 3 – Hangar

Grupo 4 – Aeromot

Grupo 5 – Ceval Alimentos
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Sparremberger
"Saio do trabalho e pego um trem
lotado, mal cheiroso (sou baixinho
e fico no sovaco dos maiores). É
estressante. Mas chego em casa e
brinco com os filhos. Uso uma chavezinha para me desligar. Tive que
aprender a fazer isso por causa da
cobrança da mulher. Assim eu vivo
mais a minha casa. Mas nem sempre a chave funciona (fica inoperante, tento, mas não consigo)".

Alvorete
"Desenhei a rotina. O stress começa cedo quando tenho que tirar
a Mariana (filha de 4 anos) da
cama. Quando chego em casa,
depois do trabalho, me atiro e jogo
os pés para cima. Os pés doem
muito. O sapato do uniforme é
quente no verão e frio no inverno.
Não tenho tempo de brincar com a
filha. A gente diz que o mais importante é a família, mas a gente
não consegue se dedicar a ela. Às
vezes, perco o sono".

Grupo 2 – Setor de Reparo de Peças
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Fernando
"...Eu trabalho de madrugada, durante o dia fico imprestável (sonolento, mal humorado, etc). Quando estou com a adrenalina a mil,
todos estão dormindo".

Everson
"Trabalho 6 horas em pé: sinto muita dor nos pés, os pés incham. Já
acordo com dor nos pés. Quando
saio do aeroporto me desligo, apago. Chego em casa e me desligo".

Desenhos de monitores do
Sindicato dos Aeroviários/RS e
Alimentação de Pelotas
Capacitação com Mapping

Vivências:
Histórias de eu, tu, nós
Metas de produção. Ritmo intenso. Assédio da chefia. Cobrança por
desempenho. Competição entre colegas. Ameaça de desemprego.
Adoecimento. Resistência.
Essas histórias são relatadas por trabalhadores no ensaio fotográfico
“Vivências”. Uma exposição que aproxima os trabalhadores,
emociona e desperta a consciência. “Vivências” nos faz refletir que
existe um trabalho que precisa ser (re)pensado e ações que precisam
ser construídas coletivamente para mudar essa realidade.

s lições de vida da trabalhadora rural Dona Lió; de Conceição, operadora de máquinas
numa fábrica de chocolates; da
bancária Jovina e a do trabalhador químico Juarez estão mexendo com os trabalhadores que
acompanham a exposição fotográfica. O intercâmbio dessas histórias de vida possibilita a identificação de problemas comuns a
todos nós trabalhadores. As exposições percorreram vários estados brasileiros e foram montadas
em frente a fábricas, sindicatos,
praças e órgãos públicos. Nesse

ano, serão produzidos mais dois
painéis, abordando a realidade dos
trabalhadores do setor frigorífico
e da indústria de papelão. O ensaio fotográfico pretende romper
com a visão de que o adoecimento é um processo individual sem
relação com o trabalho. São histórias que narram os impactos do
trabalho sobre nossa vida e nossa
saúde. São histórias que muitas
empresas pretendem esconder,
mas devemos lembrá-las para
construir o espírito e a motivação
necessários para mudar o local de
trabalho.

Bahia
No mês de abril, foi a vez de os baianos conhecerem o depoimento do “Guerreiro
Operário” Juarez. A exposição fez parte das atividades do Forumat – Fórum do Meio
Ambiente do Trabalho – que prestou homenagem a todos os (as) trabalhadores(as) da
Bahia vítimas de acidentes e doenças do trabalho, pela proximidade com o dia 28 – Dia
Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A apresentação
ocorreu também em Praça Pública, em frente à Câmara dos Vereadores de Salvador.
Em maio, “Vivências” abordando a história de Juarez foi exposta no pátio do Serpro Serviço Federal de Processamento de Dados, também em Salvador.

Pernambuco e Alagoas
Por iniciativa do Sindicato dos Bancários, a exposição “Minha vida em Preto
e Branco” fez parte das atividades realizadas na semana de 02 a 06 de
maio, na qual a categoria dos bancários denunciou nacionalmente a violência dos assaltos e seqüestros e a insegurança que tomou conta do setor.
Os painéis também foram expostos no saguão de entrada da Delegacia
Regional do Trabalho-PE, possibilitando a centenas de trabalhadores o
acesso à história de Jovina, causando um forte impacto em todos.
Em Alagoas, a exposição foi montada em evento da CUT-AL e da Federação dos Sindicatos de Bancários cutistas do Nordeste.
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Espírito Santo
Em Vitória, o SindiAlimentação do Espírito Santo aproveitou a realização
da Semana de Saúde para levar os painéis das exposições “Inconformada” e “O lado amargo do chocolate” para a porta da fábrica de Chocolates Garoto, o mesmo lugar onde a trabalhadora Conceição adquiriu LER.
A mãe de um trabalhador da empresa viu a exposição e ficou indignada:
“Meu filho trabalha aí dentro e eu não conhecia esse lado. Ele vem
reclamando de dor e eu me interessei mais em saber o que está acontecendo. O cansaço é tão grande que meu filho vive dizendo que parece
que ele não dorme, não consegue repousar durante o sono. E ele está
só há quatro meses na fábrica”.
Para Zequinha, que também trabalha na Garoto, conhecer a história da
trabalhadora rural Dona Lió o fez identificar semelhanças. “Aqui trabalhamos direto com máquinas. Lá é só tesoura e banquinho. Vivenciei a
realidade das plantações de cacau e o sofrimento é o mesmo. O segredo
é estarmos unidos, é fazer esse trabalho, mostrar tudo isso para que
haja melhores condições de trabalho”.

São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
O Sindicato dos Químicos do ABC apresentou os painéis com a história de Juarez no ato de comemoração de 20
anos da existência da Comsat (Comissão de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente) e na oficina sobre saúde do
trabalhador, em abril, durante os trabalhos do IX Congresso da entidade.
“É muito emocionante ver as fotos assim em exposição, porque ele ficou muito chocado por ter sido mandado
embora, achou que não arranjaria mais empregos por causa daquelas manchas. Ele ficou derrubado, eu tinha
medo até de ele fazer uma besteira contra a própria vida”, conta, emocionada, Maria Luciene, esposa de
Juarez. Entre os painéis, o que mais chamou atenção do público foi aquele em que Juarez descreve o comportamento do médico da empresa: “O médico diz que ele não tem nada e aí ele pergunta se seria admitido pela
empresa naquele estado. Isso me marcou demais. O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um”,
observa Antônio, trabalhador químico.
No Rio de Janeiro, a exposição “Minha Vida em Preto e Branco” foi apresentada na inauguração da nova sede
do Sindicato dos Bancários daquele estado.
Aproveitando o grande número de trabalhadores(as) e ativistas sindicais e do movimento popular do Brasil e de
várias partes do mundo, em Porto Alegre (RS), as exposições “Inconformada” e “O lado amargo do Chocolate”
fizeram parte das atividades da Conferederação Nacional da Alimentação (Contac) no Fórum Social Mundial.

Exposição de “Vivências”
na Alemanha

causa dos trabalhos monótonos, sem
variação, fazendo sempre os mesmos movimentos. Um trabalho que
destrói a vida. Aqui, como no Brasil,
temos de lutar contra isso, lutar por
uma vida melhor”. Para Klaus, as exposições ajudaram os trabalhadores
alemães a compreenderem que somos iguais no mundo e que nossa
luta é a mesma.
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Woert. “Quando vi que ela não conseguia mais segurar seu filho, foi forte. Normalmente, não estamos conscientes disso. Em nosso pensamento, o trabalho e a vida privada são
coisas distintas, mas não é assim, o
trabalho muda toda a nossa vida”,
comentou.
Já o presidente da Comissão de
Fábrica da unidade de Thyssen em
Duesseldorf, Klaus Specht, conta
que recebeu comentários sobre a Exposição Vivências de mais de cem
trabalhadores e muitos, principalmente os que trabalham na linha de produção, disseram que vivem situações
parecidas. “Eles também sofrem por
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s Vivências “Inconformada” e “O
lado amargo do Chocolate” foram expostas em diversas fábricas na
Alemanha: Daimler Chrysler Unterturkheim; Daimler Chrysler Woerth;
Toyota Koeln; Thyssen Duesseldorf;
no Sindicato dos Metalúrgicos, em Sttuttgart, no Dia Internacional da Mulher, e em encontros de Comissões
de fábricas de várias unidades da Daimler Chrysler.
A história de Conceição, operadora de máquinas de uma fábrica de
chocolates no Espírito Santo, sensibilizou o trabalhador alemão Wolfgang
Foerster, que é membro da Comissão de Fábrica da Daimler Chrysler

A
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VidaViva além das fronteiras
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Em 1964 a primeira zona franca para
exportação foi introduzida no México.
A zona, caracterizada pelas
“maquiladoras” – fábricas que
importam matérias-primas e
exportam produtos montados e
componentes – cresceu muito com o
tempo. Em 2002, 1,4 milhões de
trabalhadores atuaram em 2.867
empresas (autopeças, eletrônicos,
têxteis), sendo 75% mulheres. As
exportações das maquiladoras
representam 40% de toda exportação
do México. Para atrair as empresas, o
governo mexicano oferece incentivos
como infra-estrutura e redução de
impostos. Os salários são miseráveis
e sindicatos combativos praticamente
não existem. A situação dos
trabalhadores piorou com o tempo.
Um trabalhador das maquiladoras,
que recebia 50 dólares por semana há
10 anos, hoje só recebe 35 dólares. A
organização sindical é complicada nas
maquiladoras. Por um lado, as
empresas têm uma forte política antisindical, demitindo trabalhadores que
se tornem ativistas sindicais. Por
outro lado, vários sindicatos
existentes são comprometidos com
as empresas e, por isso,
desvalorizados pelos trabalhadores. A
saída encontrada foi a criação de
centros de trabalhadores onde são
desenvolvidas campanhas e
programas de formação que ajudam a
construir uma prática solidária.

O Projeto VidaViva que aborda a tríade vida,saúde e trabalho
atravessa fronteiras e ajuda a diminiuir a distância entre
trabalhadores brasileiros, alemães e mexicanos. A exemplo dos
trabalhadores da Alemanha, o México também começa a trabalhar
com a pesquisa participativa. Nos dois países o desenvolvimento
do Mapping fortaleceu a compreensão de que é preciso contruir
uma ação conjunta em defesa da saúde e de um trabalho que
respeite a vida.

m agosto 2004, a TIE organizou um seminário de saúde
com ativistas do setor têxtil e organizadores de centros de trabalhadores em Rio Bravo, México.
Participaram da atividade 22 ativistas de várias regiões da fronteira do México com os Estados
Unidos. O projetoVidaViva, desenvolvido no Brasil foi apresentado. Os trabalhadores mexicanos
refletiram sobre o processo de reestruturação produtiva implantado na maioria das empresas, apontando grandes semelhanças com
a realidade de outros trabalhadores no mundo e identificando
várias mudanças nos últimos anos
como a intensificação do trabalho,
a existência de trabalho em equipe, a polivalência e a intensificação do estresse. O processo de
cooptação por parte das empresas também está presente.As em-

E

maquilas), o Mapping, uma das
propostas de pesquisa participativa. Betty Robles, ativista do
SEDEPAC – um centro que busca organizar esses trabalhadores
- em Coahuila, México, relata que
desenhar os mapas foi muito importante porque ajudou os trabalhadores a reconhecerem seu
próprio ambiente de trabalho.
“Foi algo muito bonito. Ao desenhar a área de trabalho, eles
se deram conta dos perigos a
que estão expostos, embora a

empresa afirme que esses perigos não existem”, diz Betty. Ela
conta que nas avaliações feitas
pelo grupo, os trabalhadores descobriram que as condições de
saúde são semelhantes às dos
companheiros do Brasil. “Aqui
passamos pelos mesmos problemas. Muitos produtos químicos
são utilizados sem informação ou
com a informação em inglês e isso
pouco importa à empresa, que
expõe os trabalhadores aos riscos e aos excessos de produção”.
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dução resultou no aumento no
quadro de adoecimento dos trabalhadores com aumento do número de casos de LER/DORT e
sintomas de estresse.
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Na medida em que conhecemos
a realidade de outro trabalhador,
seja ele de outra categoria ou
até mesmo de outro país, podemos descobrir semelhanças principalmente nas nas condições de
trabalho . Essa troca de experiências e de conhecimento nos
identifica com o outro e pode
gerar um espírito de solidariedade, de vontade de lutar para
transformar nossa realidade. A
TIE desenvolveu com os trabalhadores das zonas francas (as

presas tentam cooptar os trabalhadores por meio de várias iniciativas: prêmiações especiais e discursos de parceria. Também nas
maquilas a intensificação da pro-

Programa de Intervenção

revista

VIDAVIVA

A partir do momento
em que o Projeto
VidaViva chegar até
os trabalhadores,
esperamos que
sejam desenvolvidas
práticas efetivas de
intervenção no local
de trabalho. O
programa de
intervenção que está
sendo elaborado
pretende auxiliar o
desenvolvimento de
capacidades de
intervenção em
diferentes níveis:
socialização de
experiências,
capacitação,
informação e apoio a
redes de contato.

Redes de contato
Muitos sindicatos têm problemas específicos relacionados
à saúde que não poderão ser
abordados pelo projeto. Porém, o projeto desenvolverá
estruturas de apoio para mediar os contatos com outras
entidades e/ou organizações
na busca de soluções para os
problemas levantados. Um
exemplo claro é a necessidade de os trabalhadores rurais
conhecerem melhor o componente químico de agrotóxicos - utilizados nas lavouras
e manuseado por eles. O projeto pode auxiliar no contato
com outros sindicatos, com
universidades e com outras
organizações que possam facilitar o acesso a esse conhecimento em nível nacional ou
internacional.
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Fórum Intervenção
Sindical(FIS)
ma das idéias para auxiliar sindicatos e trabalhadores na
concretização de mudanças nos locais de trabalho é o Fórum Intervenção Sindical (FIS). A partir da
implementação dos recursos formativos na base, como o mapping, por
exemplo, os sindicatos que participam do Projeto VidaViva irão identificar problemas no trabalho que
afetam a saúde dos trabalhadores.
Por meio do Fórum, os sindicatos poderão socializar práticas
concretas que resultaram em mudanças em favor dos trabalhadores
e comparar locais de trabalho de
acordo com interesses e critérios
pré-definidos como ritmo de trabalho, sobrecarga, análise de um posto de trabalho específico, escalas,
controle, etc.
O primeiro passo é detectar
um local de trabalho específico ou

U

uma forma de organização do trabalho em que haja problemas. Com
apoio da rede, o projeto busca identificar sindicatos que mantenham
contato com empresas possuidoras de locais ou organizações similares. A partir daí, a rede procura organizar seminários e intercâmbios
nacionais ou internacionais que promovam a troca de experiências.
Os intercâmbios irão possibilitar o debate sobre questões relacionadas à organização do trabalho,
como ciclo, ritmo, tecnologia, controle e ações concretas desenvolvidas em favor dos trabalhadores.
Além de socializar práticas de
intervenção já existentes e que estejam de acordo com as reflexões
do Projeto VidaViva, pretendemos
possibilitar o intercâmbio de novas
estratégias geradas a partir do desenvolvimento do projeto.

Saúde no Trabalho
No Projeto
VidaViva, está em
fase de elaboração
o curso para
cipeiros, militantes
e dirigentes
interessados em
discutir a questão
da saúde no local
de trabalho. Essa
proposta pretende
ampliar a atuação
da CIPA,
estimulando uma
intervenção que
não se baseie
apenas nos
aspectos técnicos
do trabalho, mas
considere outros
fatores “invisíveis”
que estão
presentes e que
afetam igualmente
a saúde e a vida
das pessoas.

oucos sindicatos desenvolvem
programas de formação para cipeiros. As razões para isso vão desde
a falta de recursos financeiros, dificuldades em mobilizar trabalhadores,
até o total desinteresse em fazer formação com esse grupo de trabalhadores. Para alguns sindicatos, a CIPA
não representa uma possibilidade de
organização dos trabalhadores no local de trabalho. Na falta de uma ação
sindical que trabalhe a questão da
saúde com esse público, são as empresas que terminam por fazer a formação.
Nesses cursos, a formação de
cipeiros é voltada para “ensinar” os
participantes a analisarem causas de
acidentes sob o ponto de vista da
empresa, no qual, geralmente, o trabalhador é o único responsabilizado.
Muitas são as situações em que a
análise de um acidente acaba num
único veredicto: ato inseguro. Uma
avaliação que desvia o foco e não
permite a análise das condições de
trabalho e dos demais fatores que colaboraram com o acidente.
Também é comum os trabalhadores serem submetidos a programas
de prevenção elaborados pelas empresas que pregam insistentemente
a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). Uma estratégia que, além de gerar um processo
de culpabilização do trabalhador por

P

um acidente ou adoecimento, impede ainda que os trabalhadores se organizem para lutar pela instalação de
equipamentos de proteção coletiva
(EPCs). É mais barato para as empresas gerenciarem os índices de acidentes e a incidência de doenças ocupacionais do que investir em equipamentos que eliminem os problemas.
Fortalecer uma intervenção
efetiva no local de trabalho. Este é o
objetivo principal do curso “Saúde no
Trabalho” que vem sendo elaborado
no projeto. A proposta é de que
seja um curso menos técnico e mais
reflexivo, abordando o processo de
adoecimento dos trabalhadores e estabelecendo a relação com o trabalho. A discussão sobre a reestruturação produtiva, enfocando as estratégias empresariais para intensificar a
produção, também será um tema
abordado. Os participantes serão provocados a pensar sobre a necessidade de se construir uma luta para que
as empresas implantem equipamentos de proteção coletiva. A análise
de acidentes, visando desconstruir o
processo de culpabilização do trabalhador, também será enfocada no curso. Os participantes serão estimulados a refletir sobre as estratégias das
empresas para gerenciar os índices de
acidentes e adoecimento sem promover reais mudanças que preservem
a saúde dos trabalhadores.

projeto pretende estimular uma reflexão sobre
o processo da reestruturação
produtiva e suas contradições
para qualificar os monitores
sobre a temática, apoiando a
implementação dos recursos
formativos desenvolvidos até
o momento. Para isso, serão
realizados encontros estaduais de monitores, com o objetivo de socializar experiên-

O

cias entre monitores das diferentes categorias. O projeto prevê ainda que haja intercâmbios de visitas nas empresas para aprofundar a discussão sobre o processo de reestruturação e seus impactos
nos locais de trabalho. Neles,
os monitores poderão observar concretamente as estratégias empresariais que são
implementadas para aumentar

a produtividade, os meios de
cooptação e controle exercidos sobre os trabalhadores e
os impactos na saúde e na
vida dos trabalhadores.
A partir das questões
levantadas pelos sindicatos no
desenvolvimento do projeto,
também serão desenvolvidos
cursos e publicações para fortalecer a ação de intervenção
no local de trabalho.
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Encontros estaduais de monitores

Estratégias Empresariais
o início do século XX, as
empresas americanas começaram a se orientar pela escola de administração científica do trabalho, liderada por
Taylor e Ford. Na época, ligavam-se os problemas de baixa
produtividade à fadiga e às deficiências do ambiente físico, fatores conhecidos como higiên i c o s . Ta m b é m n a é p o c a ,
Taylor elaborou sua teoria do
homus economicus, segundo a
qual o pagamento era o único
fator que levava as pessoas a
produzirem. No entanto, alguns
outros cientistas, descontentes
com essa visão e insatisfeitos
com os resultados das ações
propostas por Taylor e Ford,
começaram a estudar os problemas da produtividade sob
outro foco, o homem e seu
grupo social. Esses estudos
deram origem à chamada escola comportamental, idealizada por Mayo, Herzberg e
McGregor. Em 1927, Helton
Mayo, estudando trabalhadores
de uma linha de montagem da
Western Electric, na cidade de
Hawthorne – USA, demonstrou, com um trabalho conhecido como Experiência de Hawthorne, a importância de fatores psicológicos e sociais para
a produtividade da empresa. A
partir daí, as empresas que seguiam a teoria taylorista passaram a adotar novas políticas de
administração de pessoal. Os
sentidos dessas políticas são:
valorização, reconhecimento e
atenção para os trabalhadores
e seus grupos. O objetivo é
motivar psiquicamente para
uma maior produtividade. Vale
a pena, neste momento, entender o significado da palavra
motivação. A motivação não é
um sentimento intrínseco (que
faz parte da constituição das
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pessoas). Ao contrário, ela
pode ser criada a partir de uma
influência externa. Geralmente, dura exatamente o período dessa influência, sem perdurar por longos períodos.
Na verdade, a motivação
permanente não acontece para
a maioria dos trabalhadores.
Apenas algumas pessoas, como
executivos, empresários, liberais e esportistas, conseguem
permanecer motivados. Nestes
casos, motivação e desejo estão muito próximos e muitas
vezes se confundem. A partir
de experiências como a de Hawthorne e de experiências
com grupos de trabalho na escola sociotécnica e na produção enxuta, a administração de
pessoal vem sofrendo constantes e profundas mudanças, assumindo um papel mais elaborado de administração de recursos humanos e, mais atualmente, de gestão de pessoas.
Mudam-se focos históricos. Saber aprender passa a ser mais
importante que saber fazer.
Passam a ser destaques: a experiência e a vivência pessoal;
a capacidade de liderança e de
trabalho em equipe; a predisposição em assumir compromissos com a empresa; o envolvimento total com as metas produtivas estabelecidas. A “inteligência emocional” torna-se tão
valorizada quanto o conhecimento formal. Ainda dentro
dessa política de gestão de
pessoas, são adotados programas de motivação para criar um
clima organizacional favorável à
empresa e para fortalecer continuamente os compromissos
dos trabalhadores com as metas produtivas. A empresa usa,
por exemplo:
Z Participação nos lucros e resultados (PLR) baseada em

acordo coletivo anual, com
estabelecimento de metas,
como redução do absenteísmo, diminuição dos acidentes e doenças profissionais,
redução das perdas por falta de qualidade, com conseqüente redução do re-trabalho e do desperdício, participação da empresa no
mercado, indicadores de satisfação dos clientes, entre
outros.
Z Programas de comprometimento psico-afetivo para os
trabalhadores, como dinâmicas de grupo, reuniões de
liderança, superação de dificuldades etc.
Z Programas de integração familiar, nos quais as famílias
dos trabalhadores são levadas a participar de atividades
festivas, palestras, visitas e
eventos educativos, criando
uma imagem favorável à empresa junto à família.
Os indicadores de produção, como metas alcançadas, ganhos de produtividade,
etc., têm representado um
aumento da vigilância sobre o
comportamento individual e
dos grupos. Essas estratégias
acabam por criar um “cerco”
para que o trabalhador retribua
todo investimento que a empresa está fazendo na sua qualificação e na melhoria da sua
“qualidade de vida”. Esse “cerco” se dá por uma cobrança disfarçada dos compromissos “voluntariamente assumidos” pelos
trabalhadores, com ameaças
constantes sobre como a empresa tratará os trabalhadores
não-cumpridores de suas responsabilidades. As premiações,
reconhecimento mais afetivo e
emocional do que financeiro,
parecem ter se tornado apenas formas de cooptação e

Théo Oliveira é Médico do Trabalhado e assessor do departamento
de Saúde do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC.
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dividualidades e criar um coletivo sem forma e sem vontade própria, sempre gerando respostas sistematicamente pré-estabelecidas pela estratégia empresarial.
Como essas respostas
não têm levado em conta outra coisa senão os interesses
corporativos, muitas vezes isolam, estressam, deprimem e
alienam as pessoas, transformando-as em meros elos do
processo produtivo, substituíveis sempre que falharem em
suas ações.

revista

as formas mais “psicológicas”
de controle e punição – as
que podem levar o trabalhador à baixa auto-estima, à
auto-culpabilização, à autopunição ou à humilhação pública (muitas vezes, os próprios colegas de trabalho participam dessas formas de punir). Mesmo passando por
tudo isso, o trabalhador não
tem garantias de permanência no emprego. Assim, não
seria exagero afirmar que existe hoje, nas empresas, um
extenso programa de sedução, envolvimento, comprometimento, vigilância, cobrança e punição, necessariamente nessa ordem. Esse extenso programa pode destruir in-
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compensação. Para isso, são
usados diplomas, medalhas, pequenos presentes, elogios públicos e pequenas promoções.
Mas nada tem garantido aos
homenageados o reconhecimento verdadeiro, e o “operário padrão”de hoje pode ser o
demitido de amanhã.
As punições, muitas
vezes, estão na esfera administrativa. Podem ser desde
mudança de grupo de trabalho, submissão hierárquica a
ex-companheiros, exclusão
das atividades sociais da empresa, até isolamento e demissão do trabalhador que não foi
capaz de se adaptar a uma
nova realidade no mundo do
trabalho. Mas existem também

Por que aqui a gente tem esse
estresse de emprego, trabalha
numa firma onde se é mandado
embora mesmo doente. Isso foi
uma pancada e tanto.

Meu nome é Juarez Barros Feitosa. Nasci
em Juazeiro do Norte, no Ceará, e vim
para São Paulo com 19 anos.

A partir daí começou essa coceira, eu ficava agoniado com
essa coceira, coçava tudo
quanto era lugar.
Eu passei com o médico
da firma e ele falou que
era vitiligo e não intoxicação. Eu cobrei uma explicação, pois eu tava ficando todo branco, igual
ao Michael Jackson. Ele
disse para não me preocupar que eu iria sarar.
Uma semana depois eu
fui mandado embora.

No exame demissional, o médico da empresa
olhou pra mim e disse:
“ – O que é isso?
– O senhor já viu isso, respondi. Quem quer
saber o que é isso sou eu.
– Ah!, isso aí é uma coisinha simples, uma
coisinha normal, ele falou sem me examinar
e me deu um papel.
– Assina aí.
– Não vou assinar não,
por que eu tenho que
assinar isso?
– Você tem que assinar porque é a sua dispensa, você está bom!
– Quer dizer que estou bom para ser
dispensado da empresa?
– Sim, você não tem problema algum.
– E se fosse para eu entrar na empresa agora, o senhor me aceitaria dessa forma?
– Aí é outra coisa - disse ele bravo, querendo
mostrar autoridade, ligou para quatro/cinco
pessoas dentro da firma, falou um bocado de
coisa.
– O que o senhor veio fazer aqui, então?
– Vocês me chamaram, eu vim. Eu sabia que
o senhor ia falar que eu não tinha nada e
mandar eu assinar o papel. Mas eu não vou
assinar, embora eu saiba que não adianta
nada, porque o poder de vocês é grande, eu
sou uma coisinha bem miudinha, só que eu
vou procurar meus direitos”.
Aí foi quando eu vim para o sindicato.

Por causa do estresse, da depressão, fui procurar a igreja.

Geralmente no almoço a gente come na mesa, mas a janta
é no sofá mesmo, de frente pra TV.

Eu não vou mentir não, eu voltei a estudar por
causa do mercado de trabalho. Hoje o fundamental
já não basta, tem que terminar os estudos, tem
que fazer cursos, curso de computação...

Eu sofri dois assaltos no banco. O último foi no ano de 2000. O
banco não ofereceu nenhuma assistência psicológica. Fizeram
uma reunião conosco, e foi uma psicóloga dizendo que a gente
devia se manter calmo. Eu só vim saber do problema que eu
tinha adquirido um ano e meio depois. E aí o banco quis me
demitir. Eu fui pra justiça, pra tentar a minha reintegração, até
hoje me encontro em benefício, e me sinto uma pessoa incapaz.

Quando chega perto do tempo de fazer a perícia... é exatamente quando eu sinto que a medicação já não tá fazendo bastante efeito. Eu não
durmo e começo a piorar. Só de pensar que tenho
de passar por tudo aquilo novamente, eu chego
ao ponto de estourar as mãos, fica toda cheia de
caroço e daqui a 30 dias tem que passar de
novo...aí dão 45 dias, dão 30 dias e você fica
naquele negócio.

Não tenho condições de sair de casa sozinha. Tanto faz
passar dois, três dias dentro do meu quarto. Me acordo
de noite pra ver se as portas estão fechadas. Quando
meus cachorros começam a latir, eu vou pra janela do
banheiro pra ver se tem alguma coisa de anormal...
porque fiquei com muito medo.

Antes eu tinha alegria, eu tinha saúde, eu podia compreender meus filhos, amigos... hoje eu me sinto assim: uma prisioneira. Eu não tenho condição de sair, eu
não tenho condição de ter um lazer, pois de tudo eu
tenho medo.

Meu relacionamento com meus filhos mudou,
meu relacionamento com meu marido mudou,
entendeu? Porque eu não consigo mais sorrir da
forma em que eu sorria antes. Eu não consigo
ser mais a Jovina que eu era antes, nem ver o
mundo da forma em que eu via antes. Hoje eu
tenho medo de tudo. Os meus filhos e meu
marido se queixam muito. Mas é uma coisa
assim... que eu faço... não porque eu queira.
Eu sinto e demonstro aquilo que eu tô sentindo.

Eu tomo o Rivotril, Amipritilina, Carmazepina... São 5 comprimidos
que eu tomo por dia. São anti-depressivos. A medicação ajuda pra
que eu não venha a piorar, pois eu sinto quando vou entrar em crise,
mas não consigo interromper.

Os médicos que atendem a gente no INSS são muitos grossos. Já
aconteceu de eu sair de lá com uma crise de choro. Porque o médico
gritou tanto, falou tão grosso... Nem a pessoa que me leva para o
médico e que sai comigo pros cantos - porque eu tenho medo de sair
sozinha-, ele não quis que ela ficasse na sala.

Qualquer profissional que sentir, seja qual for o problema... ele lute pelos seus direitos e vá em busca de
sua saúde. Jamais se prenda por responsabilidade,
necessidade, nem por comprometimento. Porque na
hora que eles querem demitir a gente, eles não querem saber se você tá louco, se tá com saúde, se tá
com problema nas mãos. Eles não querem saber de
nada. Eles te botam na rua e você fica doente e sem
plano de saúde. Sem nada e na rua da amargura.

ProjetoVidaViva.com
o ar, o site do Projeto VidaViva!
Para acessar basta entrar em
www.projetovidaviva.com. Você poderá obter informações sobre o histórico do projeto, seus objetivos e
sobre a rede que se formou para discutir a relação vida,saúde e trabalho. Poderá, ainda, se informar a respeito dos recursos formativos e informativos produzidos no projeto e
acompanhar as fases de implementação que estão em andamento nos
sindicatos que dele fazem parte. Todas as atividades que estão sendo
desenvolvidas nos estados onde o
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projeto atua serão divulgadas. Intercâmbios, exposições fotográficas
com histórias de trabalhadores de diversas categorias e reações dos trabalhadores que participam do projeto. Acessando o site, você entra
em contato com o projeto para,
quem sabe, tornar-se mais um
membro dessa rede que pretende
criar espaços de reflexão onde os
trabalhadores possam construir
suas próprias estratégias para mudar a realidade em que vivem. Mudar o trabalho para preservar a saúde e a vida. Seja bem-vindo!
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