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RESUMO 

 

Este estudo propôs-se analisar como a representação política dos trabalhadores 
atuou nas instâncias de Controle Social do Sistema Único de Saúde, na construção 
de Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador, num período histórico de 1986 a 
2005. Foi realizada Pesquisa Documental, utilizando-se da Análise de Conteúdo, 
além de Entrevista com representante de Central Sindical, com a finalidade de 
compreender os valores e os significados que compuseram os cenários sobre os 
quais aconteceram as Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador, a partir da 
apreensão dos conteúdos que circundaram a sua história. Considerou-se como 
premissa, que Saúde é um direito constitucional adquirido a partir da luta social e 
política iniciada nos anos de 1970 e estabelecido legalmente pela Constituição 
Federal de 1988. Direito este que, para ser garantido, necessita de estreito diálogo 
entre a Sociedade e o Estado, para superar os obstáculos causados tanto pelas 
políticas de governo, que neste período passaram por momentos de repressão, na 
Ditadura Militar, até os anos mais recentes, de convívio democrático e caráter 
neoliberal, quanto pelas dificuldades de traçar políticas sociais num país com 
extensão continental e grande desigualdade social. Em se tratando do campo Saúde 
do Trabalhador, a relação entre o Estado e a Sociedade é estabelecida a partir do 
exercício da Democracia Participativa, em que o trabalhador, através de entidades 
representativas, poderá controlar as ações do governo, participar de debates, opinar 
e deliberar sobre questões relativas à formulação e efetivação de políticas nesse 
campo. No caso do Sistema Único de Saúde, os espaços destinados à participação, 
que se convencionou denominar Controle Social, são formados por instâncias 
colegiadas: os Conselhos e as Conferências de Saúde, tanto na esfera municipal, 
quanto estadual e nacional. Os períodos delimitados para a análise em questão 
abrangeram o momento da Ditadura Militar, passando pelo período de 
redemocratização e pela adoção da ideologia neoliberal a partir da década de 1990, 
culminando no momento em que foi proposto o projeto de desenvolvimento Nacional 
Popular, levado como bandeira pelo Partido dos Trabalhadores em 2002.  Tais 
desfechos contribuíram para aumentar a fragilidade da representação política dos 
trabalhadores pelas entidades sindicais, que perderam, neste trajeto, a capacidade 
mobilizadora e passaram a assumir funções de intermediadores entre Estado e os 
trabalhadores e entre empregadores e trabalhadores. Concluiu-se que os 
trabalhadores do setor informal, que não possuem representação política nos 
sindicatos e centrais existentes, o que também ocorre com os desempregados, não 
vêm participando das instâncias de Controle Social. 
 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Controle Social; Participação; Democracia; 
Sistema Único de Saúde 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, como corolário do Direito à Saúde, o principal avanço no campo da 

Saúde Pública foi a conquista do acesso universal aos serviços de caráter 

preventivo e curativo de atenção à saúde e a participação da sociedade no controle 

das ações do Estado. Expressões presentes na Constituição Federal de 1988 e nas 

leis que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS), Lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990 e a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.   

 Direitos amplamente discutidos à luz das dicotomias presentes no setor 

saúde, seja entre o que é universal e o particular, o público e o privado, o preventivo 

e o curativo, o rural e o urbano, o carente e o não-carente, a assistência médica 

previdenciária e a não previdenciária, e o discurso e a prática das políticas de saúde 

(COHN et al., 2002). 

 Neste conjunto enleado de antagonismos colocam-se os diversos segmentos 

da sociedade na luta pelo “direito à saúde”, cujo acesso vem se apresentando de 

forma heterogênea e cuja consumação se condiciona à capacidade da sociedade 

em espraiar (igualmente) este Direito Social. 

 Este cenário remete à mesma indagação feita por Cohn et al. (2002, p. 14), 

“até que ponto os diferentes setores sociais, sobretudo os segmentos mais 

desfavorecidos e espoliados da nossa sociedade, alcançam a real amplitude [...] do 

artigo 196 da Constituição – ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado?’”  
 Segundo Minayo (2000), as questões da saúde são compartilhas por todos os 

segmentos da sociedade, de forma que sua interpretação é diferenciada pelas 

condições de vida e de trabalho das classes e dos segmentos sociais. 
  É conveniente explicitar que a conquista do direito à saúde, dentre outras 

demandas da sociedade, capazes de minimizar a desigualdade de renda e de 

acesso aos serviços públicos de saúde, sustentou a luta social e política desde a 

década de 1970. Com a promulgação da Carta Constitucional, em 1988, este direito 

foi sancionado, conforme Art. 196 “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL/CF, 1989). 
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  O movimento de construção da saúde como direito acompanhou os demais 

movimentos sociais que marcaram o período de redemocratização e a promulgação 

da Constituição de 1988. A emergência da saúde como questão de cidadania e a 

participação política como condição de seu exercício levaram à organização da 

população nesta conquista. Conforme aponta Lima,  

No contexto em que se fortaleceu o movimento democrático em oposição 
ao regime militar, a relação entre saúde e democracia esteve no centro do 
debate político.[...] Estabeleceu-se que as ações em saúde deveriam ser 
submetidas a organismos do Executivo com representação paritária entre 
usuários  e demais representantes – do governo, nas suas diversas 
instâncias, dos profissionais da saúde e do setor privado. (LIMA, 2005, p. 
16). 
 

 No caso do Brasil, a saúde como dever do Estado incita a elaboração de 

políticas que favoreçam a relação entre a sociedade e o poder público, com o 

propósito de estabelecer um sistema que atenda às demandas de um país de 

extensão continental, marcado por enorme desigualdade social.  

 A participação da comunidade passa a ter importância fundamental na 

elaboração de políticas públicas de saúde, como previsto na Constituição, sob o 

Título VIII, na Seção II – Da Saúde, Artigo 198, que trata das diretrizes do SUS, item 

III: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: [...] III - participação da comunidade.” (BRASIL/CF, 1989, grifo 

nosso). 

 Esta participação, seja na formulação ou no controle das ações do Estado, 

vem sendo designada de Controle Social (CS), referido por Correia (2000, p. 11) 

“como a atuação da sociedade civil organizada na gestão de políticas públicas no 

sentido de controlá-las para que atendam as demandas e os interesses da 

coletividade.” 

 O CS vem sendo designado como a forma de participação da sociedade civil 

nas políticas públicas de saúde, quer seja na sua formulação ou no controle sobre 

as ações do Estado, sendo que “a participação social na formulação de políticas 

públicas e o controle da sociedade organizada sobre a ação estatal, associados à 

descentralização, foram explicitados como diretrizes para a ação do Estado na 

Constituição Federal de 1988.” (CORREIA, 2005, p.9)  

Esta participação envolve, necessariamente, a ação de atores sociais, 

organizados em agrupamentos de diversas naturezas, cujos interesses particulares 
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e coletivos podem variar de acordo com o conjunto de saberes e concepções 

também individuais e/ou coletivas. Segundo Goulart (1993), os atores sociais 

possuem opiniões, imagens e percepções que caracterizam as representações 

sociais que  

[...] constituem um sistema de valores, noções e práticas ligado a um 
conjunto de relações sociais e processos simbólicos que instaura a 
possibilidade de orientação dos indivíduos no mundo social e material, 
além de possibilitar a tomada de posição e a comunicação intergrupal, bem 
como a decodificação deste mundo e da história individual e coletiva do 
grupo (GOULART, 1993, p. 478). 
 

 Estes atores se encontram em graus variados de politização, cujas 

percepções sobrevêm de experiências diversas, na satisfação de suas necessidades 

e cujas relações com o Estado diferem principalmente enquanto categoria de 

produção e inserção no mercado de trabalho. No campo da Saúde a participação 

dos atores sociais, mesmo que não significando a “instauração de novas formas de 

poder externo ao aparelho estatal” é feita através das modalidades “conselhistas”, 

na qual, segundo Goulart (1993, p. 483), “é relevado o papel dos movimentos 

sociais, os quais, com maior ou menor grau de ideologização, têm representado a 

expressão mais destacada de novas formas de sociabilidade.”  

A forma de organização político-partidária brasileira e a proeminência do 

poder executivo sobre o legislativo e o judiciário favorecem um poder de relação 

direta e clientelista, cuja forma de participação se traduz “por um caráter de 

fragmentação de demandas, formuladas através de súplicas e reivindicações, não 

propriamente como direitos assumidos.” (GOULART, 1993, p. 483). 

Na década de 1980 as manifestações populares chegaram ao ápice e o termo 

participação popular referia-se a uma concepção mais ampliada do que apenas o 

movimento sindical ou político-partidário (VALLA, 1998).  

Cabe aqui um parênteses para retornar aos anos de 1930 e 1940, quando 

surgiram as políticas públicas que, segundo Moisés (1994 apud VALLA, 1998), 

referem-se à participação do Estado na montagem da infra-estrutura necessária à 

superconcentração de atividades produtivas, nas grandes metrópoles brasileiras. 

Tais políticas foram necessárias para garantir a crescente reprodução capitalista e 

suprir  as necessidades da grande concentração de pessoas.  

O Estado Moderno utiliza recursos advindos da cobrança de impostos e taxas 

para manter a prestação de serviços e bens de consumo coletivo, além de 
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investimentos na infra-estrutura industrial. Em uma posição crítica Valla (1998) refere 

que os países de economia capitalista são pressionados a investir mais em obras de 

desenvolvimento da indústria do que na quantidade e qualidade de serviços de 

consumo coletivo. Este modelo contrapõe-se aos modelos de proteção social e de 

cidadania, na medida em que a adoção das leis do capital afeta profundamente a 

capacidade de o Estado prover condições que favoreçam o bem coletivo.  

Na contramão das forças capitalistas, o sentido que se dá à participação 

popular é uma tentativa de forças sociais se fortalecerem para fiscalizar e avaliar as 

políticas públicas (VALLA, 1998).  

Nas dimensões organizacionais do Estado, especificamente no setor de 

saúde, a categoria participação do cidadão, de acordo com Costa (1989), vem se 

expressando a partir das necessidades não satisfeitas da reprodução da força de 

trabalho e do estilo de fazer política, baseado em inversões públicas rentáveis à 

reprodução do capital.  

 Segundo Gawryszewski (1993), nos países em desenvolvimento utiliza-se o 

conceito de participação política para indicar a prática da cidadania, sendo que os 

serviços de saúde, enquanto sistema único, integral e descentralizado, somente 

alcançará seus objetivos se houver autonomia local e controle da sociedade, 

cabendo ao cidadão o papel de intermediar os interesses e necessidades da 

comunidade com os interesses e possibilidades do Estado.  

Sob a luz das contradições presentes no conceito de cidadania, e sendo CS 

uma prática vinculada a este conceito, sua eficiência, enquanto instrumento 

democrático da soberania popular, está sujeita a mecanismos que favoreçam o 

controle das ações do poder executivo.  

Neste cenário, Santos e Cardoso (2004, p. 82) referem que as novas formas 

de Gerência Pública priorizam o CS a posteriori – por resultados. No entanto, a sua 

contrapartida deve ser o exercício da cidadania em seus múltiplos aspectos, 

revelando a importância da utilização das tecnologias de informação e comunicação 

como forma de “melhorar o relacionamento Estado-Sociedade, tanto no que se 

refere à transparência das ações como à garantia de acesso a informações 

governamentais.” 

A tecnologia de informação é um importante aliado do CS, no entanto, sua 

implementação encontra-se em estágios variados, seja no acesso da sociedade civil 
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aos hardwares e softwares, seja na conectividade à rede de informações, seja na 

compreensão da linguagem utilizada na informática, seja no grau de acessibilidade 

dos dados, ou ainda no domínio técnico dos sistemas de gestão operacional 

utilizados pelo Estado (SANTOS & CARDOSO, 2004). 

 No caso da Saúde do Trabalhador (ST)1, o CS se manifesta de formas 

variadas, na perspectiva das mudanças no mundo do trabalho, proporcionadas pela 

reestruturação produtiva que, no Brasil, passaram a ter maior expressão no final dos 

anos 1980, consolidando-se nos anos 1990 (LEITE, 2003).  

 Conforme Leite (2003), nos anos 1980 e 1990, a abertura dos mercados e a 

necessidade de melhorar a competitividade levam as organizações empresariais a 

adotarem a flexibilização da produção e estratégias de envolvimento dos 

trabalhadores no controle de qualidade e no aumento da produtividade.  Desde 

então, a classe trabalhadora vem suportando os efeitos da expansão do capital, do 

comércio e da tecnologia, que se traduzem na precariedade das condições de 

trabalho e no aumento do subemprego e do desemprego. 

 As consequências da reestruturação produtiva são claramente observadas no 

aumento da informalidade nas relações de trabalho, nos contratos temporários, na 

constituição de cooperativas e no trabalho domiciliar. Cabe aqui uma observação 

sobre a informalidade, feita por Lacaz (2004) que diz ser o mercado informal 

caracterizado como tal por se tratar de um mercado situado fora das políticas de 

tributação e arrecadação, no entanto a formalidade na gestão da produção se 

equipara ou se sobrepõe às exigências do mercado formal.  

 Em relação a este “novo” mundo do trabalho,  

É preciso contemplar as mudanças atuais no âmbito das relações de 
trabalho, nos mais diversos setores, que acompanham o movimento 
mundial de reestruturação produtiva [...] Tais mudanças têm em comum a 
ênfase na globalização dos mercados, na privatização dos serviços 
públicos, na rápida incorporação tecnológica para a produção de bens e 
serviços, na dinâmica do emprego, no aumento acelerado do desemprego e 
do trabalho informal e na exclusão social. (LACAZ & GOMEZ 2005, p. 150). 

 

 A partir da década de 1980, o Brasil passou a acompanhar o crescimento do 

emprego industrial, em que o trabalho se caracterizava pela parcelização das 

                                                
1 Entende-se ST como um campo de conhecimentos e práticas resultante das abordagens da Saúde 
Coletiva e da Medicina Social Latino Americana na interpretação das relações entre trabalho e saúde 
na determinação do processo de saúde-doença, e da Saúde Pública, a partir da sua vertente 
programática (LACAZ, 1996). 
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tarefas, uso da mão-de-obra desqualificada, altas taxas de rotatividade e complexas 

estruturas de cargos e salários (LEITE, 2003). O controle sobre os trabalhadores e a 

divisão do coletivo operário apoiava-se na legislação trabalhista, no contrato 

individual de trabalho e no contexto político de autoritarismo.  

 O ressurgimento do movimento operário, expresso no movimento sindical e 

no processo de abertura política, opôs-se ao modelo até então estabelecido. A 

presença de uma nova forma de organização do trabalho surge com a necessidade 

de aumentar a competitividade das empresas, utilizando-se de novas tecnologias e 

da adoção de outros padrões de gestão, os quais recomendavam a participação do 

trabalhador, agora denominado colaborador na busca de qualidade e produtividade. 

 Neste contexto aparecem as técnicas japonesas de produção – o toyotismo, 

com inovações como os Círculos de Controle de Qualidade, os Controladores 

Lógicos Programáveis, as Máquinas-ferramentas a Comando Numérico e os robôs - 

acompanhadas de novos processos de produção como o just in time, a celularização 

da produção, dentre outros (LEITE, 2003). 

 O toyotismo, segundo Gorender (1997), caracterizava-se pela economia de 

escopo (produzir em pequena quantidade, com custo baixo e preço acessível), pela 

formação de equipes de trabalho, contratação de mão-de-obra qualificada e por 

técnicas de controle de qualidade envolvendo a participação do trabalhador na 

organização do trabalho. 

 As novas estratégias adotadas na reestruturação produtiva confrontavam com 

a rigidez do fordismo. No entanto, ressalta Leite (2003), a implantação destas 

estratégias, especificamente no Brasil, não são acompanhadas de alterações 

significativas nas formas de organização do trabalho ou no investimento em novos 

aparelhos microeletrônicos. Assim, o caráter parcial de implantação do modelo 

japonês, restrito apenas aos trabalhadores mais qualificados, determinou o fracasso 

da estratégia. Os sindicatos se opunham à estratégia toyotista de organização do 

trabalho, como meio de resistir à nova forma de disciplinar a iniciativa operária. As 

empresas, por sua vez, temiam a adoção de estratégias sistêmicas para organizar 

as tarefas (LEITE, 2003). 

 Neste contexto, manteve-se o fordismo, que em vez de ser superado, foi 

intensificado. Revigorava-se também o taylorismo, com a nítida separação entre a 

execução e a concepção das tarefas. A manutenção das complexas estruturas de 
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cargos e salários continuava motivando a competição e a divisão entre os 

trabalhadores. O alto índice de rotatividade, estrategicamente mantido pelas 

empresas, dificultava os programas de treinamento (LEITE, 2003).  

 Crescia a contratação de empresas terceirizadas e as relações informais de 

trabalho, além do aumento expressivo da taxa de desemprego. A divisão sexual do 

trabalho se intensifica, sendo o trabalho feminino ainda associado aos cuidados 

domésticos, e os cargos de liderança, atribuídos aos homens. A desigualdade social 

é agravada pela discriminação de raça no mercado de trabalho, sendo os negros 

mais sujeitos ao desemprego e a ocuparem cargos de menor remuneração e 

qualificação. A inserção dos jovens no mercado de trabalho também ocorre de forma 

fragilizada, sendo a maioria deles inseridos no mercado informal. Assim a 

reestruturação produtiva revela um grave processo de regressão social e de 

precarização das condições de vida e de trabalho (LEITE, 2003). 

 Com relação às novas estratégias de reestruturação, argumentam Sabadini e 

Nakatani,   

Essas políticas se apoiavam na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. A palavra de 
ordem agora era a ‘flexibilização’. A acumulação flexível, assim chamada 
por Harvey, parecia, ao mesmo tempo, provocar altos índices de 
desemprego ‘estrutural’, rápida destruição e reconstrução de habilidades 
dos trabalhadores, ganhos modestos de salários reais e o enfraquecimento 
do poder sindical. (SABADINI & NAKATANI, 2002, p. 270). 

 

 Termos como subemprego, trabalho informal, trabalho precarizado ou 

precarização vêm sendo utilizados para descrever as situações e processos de 

trabalho praticados no Brasil e no mundo. Em revisão ao termo “informal”, observa-

se que a sua conceituação possui interpretações de ordem econômica, jurídica e 

social. Segundo Noronha (2003), o trabalhador “informal” não possui carteira 

assinada e, portanto, está irregular (ilegal), de acordo com a legislação brasileira. Na 

ótica da sociedade trata-se de um trabalho “injusto”, pois o trabalhador não possui 

os mesmos direitos que os contratados formalmente. Uma característica do mercado 

brasileiro refere-se ao acordo formal contemplar uma única modalidade de 

contratação, a qual segue as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

ou seja, contrário à informalidade que aceita a diversificação na sua forma de  

ajustamento, seja pelas relações de trabalho entre familiares, por cooperativas, por 
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trabalhadores autônomos ou mesmo pela chamada “terceirização” (NORONHA, 

2003).   

 O crescimento da informalidade no mercado de trabalho foi expressivo 

durante 1990-1995. Dados da Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) indicam que “de cada 100 empregos gerados durante 1990-1995, 

84 correspondiam ao setor informal”, e ainda, “de cerca de 16 milhões de empregos 

criados na América Latina no período 1990-1994, 14,4 milhões correspondiam ao 

dito setor, que agrupou, assim, 56% do total dos ocupados da região.” (SABADINI & 

NAKATANI 2002, p.1).  

 No Brasil, o grau de informalidade
2
 que era de 36,6% em 1986, aumentou 

para 37, 6% em 1990 e entrou no novo século com 50, 8%. Este aumento deve-se 

às novas formas de produção e de relações de trabalho, principalmente por vias da 

terceirização e do aumento de empregos no terceiro setor (SABADINI & NAKATANI, 

2002).   

 Na visão de Iamamoto (2008)
3
, o aumento da informalidade está ligado às 

estratégias modernas de flexibilizar as relações de trabalho, no intento de 

acrescentar valores ao capital. 

Ao lado de formas especificamente capitalistas e de novos setores 
incorporados à lógica da valorização, alvo dos investimentos externos 
diretos entre os quais o dos serviços organizados sob a forma capitalista, 
renascem, concomitantemente, formas arcaicas do trabalho doméstico, 
artesanal, familiar, assim como as economias subterrâneas e “informais”. 
São ressuscitados velhos traços paternalistas impressos às relações de 
trabalho e a subcontratação é encoberta sob o manto da moderna 
“flexibilização”. (IAMAMOTO, 2008, p. 27).  

 

 A informalidade faz parte do pacote de ações de enfrentamento do alto 

desemprego no Brasil, a partir da década de 1990, disfarçada pelo discurso 

                                                
2
 O “trabalho informal” equivalente ao que Marx, nos fins do século XIX, denominava por 
superpolução excedente; caracterizava-se  por expressar uma intencionalidade, a partir da 
necessidade de atender aos padrões da acumulação de capital que se apresentavam de forma 
flutuante, ou seja, deveria existir um “reservatório inesgotável de força de trabalho disponível” pronto 
a atender aos interesses transitórios da produção e do consumo. Nos dias atuais, é visto como forma 
de ‘sobrevivência’ através do auto-emprego, ou seja, sem formalização legal, e os trabalhadores, sem 
registro em carteira (SABADINI & NAKATANI, 2002).   
 
3
 Ocorre o que Iamamoto (2008) explica como a polarização da classe trabalhadora em dois 
extremos: de um lado encontra-se a classe restrita de trabalhadores que possuem direitos legais, 
salários mais elevados e força de trabalho mais especializada, e de outro, observa-se a formação de 
um grupo periférico de trabalhadores que se colocam aos pés dos ciclos produtivos, os quais 
executam trabalhos temporários, cujas habilidades são de baixa especialidade.  
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“Pequenas Empresas, Grandes Negócios”
4
. A inserção produtiva e social do 

excedente da força de trabalho “passa a ser prerrogativa da proposição que 

vislumbra o apoio e o incentivo aos pequenos empreendimentos como o meio mais 

eficaz de garantir renda ou ocupação.” (ALENCAR, 2008, p. 118). 

[...] os pequenos empreendimentos vêm se configurando no cenário 
brasileiro, como alternativa real para os trabalhadores em face da ausência 
de perspectiva de inserção produtiva, sendo, pois, muitas vezes, a única 
saída para os trabalhadores urbanos pobres, que na sua luta pela 
reprodução da vida desenvolvem uma verdadeira “economia moral das 
multidões”, ou para os desempregados recentes, expulsos do mercado de 
trabalho pelos processos de reorganização produtiva; seja ainda, porque o 
novo contexto produtivo e organizacional confere um novo papel  a estas 
unidades econômicas na atual lógica de acumulação capitalista que, com 
suas práticas de terceirização e descentralização produtiva encontram nos 
pequenos negócios a oportunidade de redução de custo, de livrar-se da 
relação empregado/empregador, dos encargos sociais decorrentes da 
relação de assalariamento, da reprodução da força de trabalho e do custo 
de produção, configurando um novo uso do trabalho pautado na 
flexibilização das relações de trabalho. (ALENCAR, 2008, p. 119). 
      

 O caráter trazido pela supervalorização do empreendedorismo no governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), além de manifestar-se na precarização dos 

novos postos de trabalho, esvazia a possibilidade de conflitos entre a sociedade e o 

Estado, à medida que cria uma ilusão de que o Estado elaborou ações 

compensatórias diante da alta taxa de desemprego, com foco nas camadas sociais 

mais atingidas; o conceito de “profissional autônomo” passou a “figurar nos 

discursos e orientações dos mais diferentes atores sociais – governantes, 

sindicalistas, dirigentes” que “apregoam as virtudes do trabalho por conta própria, 

das pequenas e micro-empresas, da chamada economia popular e solidária.” 

(ALENCAR, 2008, 124).    

 Iamamoto (2008) discute ainda a alienação da relação do capital dinheiro, 

criado às margens do processo de produção, como aquele que se apropria do 

trabalho alheio presente e futuro. Refere-se ao termo denominado por Marx de 

“capital fetiche”, em que a mais- valia se manifesta na forma de juro, atomizando o 

                                                
4
 “Acrescente-se que, o modelo produtivo baseado nos pequenos negócios tem como base um 
arcabouço legislativo, calcado em valores do individualismo, da competitividade, do mercado como 
instância principal da vida social e que transfere da esfera econômica e política para a esfera privada 
a responsabilidade pela inserção produtiva; dissemina a idéia de que o trabalhador é o responsável 
pela sua inserção produtiva; acarreta a reprivatização e a despolitização de uma das dimensões mais 
significativas dessa ordem social, o trabalho assalariado, sendo este retirado do campo dos direitos 
sociais e cidadania para ser remetido às condições de cada um no mercado; oblitera o 
reconhecimento do direito ao trabalho como responsabilidade da sociedade e, por conseqüência, do 
Estado.” (ALENCAR, 2008, p. 120).  
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valor monetário do capital independente do processo de produção. A valorização do 

capital passa a ser concebida sem a exploração da força de trabalho.  

 Sob a lógica quantitativa, o capital vem aprofundando as desigualdades de 

toda a natureza, conduzindo à banalização do humano, diante de sua indiferença às 

necessidades sociais crescentes. O capital em “sua manifestação como sujeito não 

humano, coisificado na forma dinheiro, em que aparece numa relação consigo 

próprio, como motor de seu autocrescimento – ofusca os processos sociais reais 

mediadores de sua própria produção.”
5
 (IAMAMOTO, 2008, p. 20).  

 O uso do ganho de capital sobre o capital elimina o trabalho na sua dimensão 

produtiva, quer seja na extração de matéria-prima ou na fabricação de produtos 

industrializados, o que favorece o “aumento do desemprego crônico, da 

precariedade das relações de trabalho, das exigências de contenção salarial, da 

chamada “flexibilidade” das condições e relações de trabalho, além do desmonte 

dos sistemas de proteção social.” (IAMAMOTO, 2008, p. 25). 

 No Brasil, muitas empresas reservam capital para aplicar em Contas de 

Rendimentos, em Fundos de Investimentos, em Títulos do Tesouro Nacional e 

Ações de empresas privadas e estatais, em imóveis e até mesmo Paraísos Fiscais, 

cujas taxas de tributação sobre os ganhos de capital muitas vezes são nulas. Como 

subprodutos destas práticas vê- se a 

“[...] ampliação da taxa de exploração por meio de políticas de gestão; 
‘enxugamento de mão-de-obra’; intensificação do trabalho e aumento da 
jornada sem correspondente aumento dos salários; estímulo à competição 
entre os trabalhadores em um contexto recessivo, que dificulta a 
organização sindical. O peso recai sobre o aumento do desemprego 
estrutural e a redução do trabalho protegido e tem, no seu verso, a 
expansão do trabalho precário, temporário, subcontratado, com perda de 
direitos e ampliação da rotatividade da mão-de-obra. Produz-se a 
incorporação de novas tecnologias na produção, acompanhadas do 
ecletismo das formas de organização do trabalho, na busca de superlucros. 
(IAMAMOTO, 2008, p. 26).  

 

 Aqui, o campo ST está inserido nas relações políticas que envolvem o Estado, 

o Capital e o Trabalho; neste sentido, os elementos que envolvem a correlação de 

                                                
5
 “O excedente de capital produzido não é canalizado para elevar o nível de vida das grandes massas 
populacionais dos países, mas para aumenta os lucros mediante exportação de capitais do 
estrangeiro aos países mais atrasados, onde o capital é mais escasso, os salários mais baixos, o 
preço de terra relativamente menor e as matérias-primas abundantes e baratas. O monopólio criado 
pelo capital afeta todas as condições sociais e políticas dos países, assim como o movimento 
operário e suas luta.” (IAMAMOTO, 2008, pp. 22-23). 
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forças da produção e acumulação capitalistas determinam a complexidade do tema 

em questão. 

 Segundo o Ministério da Saúde (MS), a ST constitui-se uma “área da Saúde 

Pública que tem como objeto de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e 
a saúde”.  Posto isto, estabelece que “trabalhadores são todos os homens e 

mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes, 

qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, nos setores 

formais ou informais da economia”.  

 Desta forma, incluem-se: 

 [...] os indivíduos que trabalharam ou trabalham como empregados 
assalariados, trabalhadores domésticos, trabalhadores avulsos, 
trabalhadores agrícolas, autônomos, servidores públicos, trabalhadores 
cooperativados e empregadores, proprietários de micro e pequenas 
unidades de produção, [...] aqueles que exercem atividades não 
remuneradas – habitualmente, em ajuda a membro da unidade domiciliar 
que tem uma atividade econômica, os aprendizes e estagiários e aqueles 
temporária ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por 
doença, aposentadoria ou desemprego. (BRASIL/MS/OPAS, 2001, p. 17). 

 

 Observe-se a amplitude da definição de “trabalhador” adotada pelo MS. Resta 

saber a que ponto isto é levado como critério para a prática em atenção à ST, e 

quais mecanismos do CS darão conta de absorver a participação deste contingente 

da população. 

 As políticas públicas que favorecem a consumação do “direito à saúde” vêm 

sendo elaboradas e conduzidas em um contexto delimitado pela luta social e política 

contra as desigualdades sociais, dentre elas as relacionadas à renda e ao acesso 

aos serviços públicos de saúde. Assim, a participação da sociedade no controle das 

ações do Estado, visando a efetivação das diretrizes das políticas públicas de 

saúde, tem sua máxima expressão nas Conferências Nacionais de Saúde, sendo 

que a partir da VIII Conferência, em 1986, a ST passa a ser discutida em espaço 

específico, as Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador (CNST).  

 No “novo” mundo do trabalho, o impacto das políticas neoliberais se expressa 

no aumento da informalidade, do desemprego, do subemprego e da perda de 

direitos trabalhistas. A reestruturação produtiva, fruto de uma complexa combinação 

de fatores, como a abertura comercial e adoção de políticas macroeconômicas, 

favoreceu mudanças na estrutura industrial, na organização do trabalho, nas 

relações de gênero e nas diversas formas de segmentação do mercado de trabalho.   
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 Destaca-se nas conquistas do campo ST, cujo marco histórico situa-se no 

final dos anos 1970 e início dos anos 1980, marcadas por tentativas de incorporar as 

discussões que permeiam as relações entre a saúde e os processos de trabalho, a 

importante contribuição da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em março 

de 1986. Em seu Relatório Final, no item de debate sobre o Tema I – Saúde como 

Direito, estabelecia-se a necessidade de o Estado assumir uma política de saúde 

cujo controle seria realizado pela população  “4- Há, simultaneamente, necessidade 

do Estado assumir explicitamente um política de saúde [...] isso será garantido 

mediante o controle do processo de formulação, gestão e avaliação das políticas 

sociais e econômicas pela população.” (BRASIL/ MS, 1886, p.4, grifos nossos). 

 Na ocasião evidenciou-se, como fruto do movimento denominado Reforma 

Sanitária, a necessidade de reformular os conceitos e as ações de saúde, na 

perspectiva de que a legislação viesse contemplar a promoção, proteção e 

recuperação da saúde como direitos (LACAZ, 2005b). 

 Em dezembro do mesmo ano e, atendendo deliberação da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, aconteceu a I CNST que pautou: 

[...] a discussão de experiências que vinham ocorrendo na rede pública de 
saúde nos estados que já adotavam princípios e diretrizes que foram 
posteriormente incorporados pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS), 
como a participação e o controle social, a partir da atuação dos 
sindicatos de trabalhadores; a integralidade, mediante a articulação entre 
assistência e vigilância; a universalidade, pois todo trabalhador tinha direito 
ao atendimento, independentemente de ser segurado da Previdência Social. 
(LACAZ, 2005b, p. 145, grifos do autor).  
 

 Nota-se que mesmo antes da implantação do SUS, já havia um entendimento 

sobre a necessidade de formular uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador 

com a participação social. Mesmo com todos os descaminhos determinados pelas 

práticas neoliberais de pouca ação do Estado, a trajetória de ampliação das ações 

em ST vem sendo descrita com a participação da sociedade na busca do controle 

das ações do Estado e na proposição de políticas neste campo (LACAZ, 1996).  

 A saúde como direito, e o Estado como provedor estabeleceram as bases 

sobre as quais foram formuladas as diretrizes do SUS, a partir da Lei n° 8.080, a que 

prevê em seu Art. 4°, que “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o SUS.” 

(BRASIL/ LOS, 1990). 
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 Também em 1990 foi sancionada a Lei n° 8.142 que regulamenta a 

participação da comunidade na gestão do SUS, sob a forma de instâncias 

colegiadas como as Conferências e Conselhos de Saúde. Assim em seu Art. 1° está 

previsto que: 

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 
§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 
§ 3° O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 
(BRASIL/ LEI N° 8.142, 1990). 
 

 A Conferência Nacional de Saúde é considerada a principal instância nacional 

de manifestação dos interesses sociais e da cidadania na área de saúde. Com a 

finalidade de avaliar e propor as readequações nas políticas de saúde, a 

Conferência Nacional de Saúde deve se realizar a cada quatro anos, sendo que na 

composição de seus participantes encontram-se diferentes representações da 

sociedade, dispostos da seguinte forma: 50% de usuários, 25% de gestores e 

prestadores e 25% de trabalhadores da saúde (BRASIL/ LEI N° 8.142, 1990). 

  Os Conselhos de Saúde são previstos na legislação como órgãos colegiados 

compostos por representantes do governo, de prestadores de serviços, de 

profissionais da área de saúde e de usuários do SUS, sendo que sua atuação inclui 

a formulação de estratégias e controle da execução da política pública de saúde. A 

formação dos Conselhos implica a participação de grupos sociais organizados, como 

sindicatos, associações de moradores, juntamente com representantes diretos do 

executivo, como os secretários de saúde, sendo esta participação normatizada pelo 

Estado. Conforme aponta Ribeiro, 

No que se refere à política de saúde no Brasil, especialmente após a 
Constituição de 1988, observa-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
institucionaliza, através dos Conselhos de Saúde, a ação dos grupos de 
interesses e confere ao pacto local e nacional funções de difusão de 
informações, vocalização política de demandas sociais, estabelecimento de 
parâmetros para a gestão do sistema e promoção de seu equilíbrio. 
(RIBEIRO, 1997, p.84). 
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 O CS é então compreendido, em sua essência, como o exercício pleno da 

cidadania, através da participação da sociedade no acompanhamento, fiscalização e 

avaliação das ações empreendidas pelo poder público. No entanto críticas são feitas 

a respeito de sua legitimidade, conforme sugerem Cohn e Elias,  

Em resumo, a parceira da luta pela democratização das instituições políticas 
no país, a participação social por meio dos Conselhos de Saúde menos do 
que um espaço e um mecanismo de controle público, isto é, de um 
instrumento de participação social que trouxesse para as instâncias 
deliberativas os interesses do bem comum, acabam sendo confundidos 
como espaços de representação de interesses comuns dos segmentos 
organizados da sociedade que neles tivessem assento. (COHN & ELIAS, 
2002, p. 175). 
 

 O CS tem sido “alvo das discussões e práticas recentes de diversos 

segmentos da sociedade, como o movimento popular e sindical, políticos, 

organizações não-governamentais e governos.” (CORREIA, 2000, p. 53). 

 Com a realização das CNST vem sendo constituído o arcabouço legislativo 

sobre o qual serão desenvolvidas as políticas de promoção, prevenção e assistência 

à saúde dos trabalhadores, considerando que a saúde é um produto social e 

histórico condicionado pelas circunstâncias de vida e de trabalho. No entanto críticas 

existem a respeito de sua efetiva implementação, conforme apontam Gomez e 

Lacaz,  

Passados quase 20 anos da realização da I Conferência Nacional de Saúde 
dos Trabalhadores, até hoje não se conseguiu implantar uma Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador no país.[...] essa dificuldade de 
implementação é resultante de muitos fatores: deficiências históricas na 
efetivação das políticas públicas e sociais no país; baixa cobertura do 
sistema de proteção social; fragmentação do sistema de seguridade social; 
[...] situação agravada, nos últimos anos, pela inexorável reestruturação 
produtiva que vem transformando profundamente a configuração do mundo 
do trabalho [...] (GOMEZ & LACAZ, 2005, p.798). 
 

 Percebe-se que a defasagem entre o que está estabelecido pela legislação e 

a efetiva realização de ações na atenção à saúde dos trabalhadores evidenciam que 

não basta o discurso profético e a confecção de normas prescritivas. 

  Lacaz (2005a), refere que a participação de representantes de sindicatos 

operários e patronais (eleitos para cuidar de interesses corporativos), de 

representantes da Igreja, de associações de portadores de deficiência física e de 

portadoras de doenças crônicas, compondo a representação dos usuários, ou seja, 

50% dos colegiados dos Conselhos e Conferências, caracteriza a 
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sobrerrepresentação das entidades, autodenominadas como representantes da 

sociedade civil organizada. 

 Conforme observa Frederico (1994), o CS previsto no SUS, apresenta limites 

estruturais ao misturar democracia direta e representativa com particularismos de 

interesse. A forma híbrida de poder democrático (direto e indireto), determinada pela 

Constituição, gera impasses e conflitos, seja pela burocracia na resolução dos 

assuntos públicos, seja pela evidente falta de rigor na representação social, 

favorecendo à manipulação e aos propósitos particularistas. Soma-se a este 

contexto o (presente) desprestígio dos partidos políticos, diante da baixa atuação na 

representação de interesses coletivos. Assim,  

[...] as corporações profissionais, a burocracia estatal [...] representantes 
dos conglomerados aleatórios [...]. Na hora da decisão, [...] têm um poder 
desproporcional e sem bases legítimas. O desfecho da saúde no processo 
constituinte [...] [foi], portanto, um claro exemplo do triunfo de interesses 
particularistas [...] Mas é também exemplo da fragilidade de partidos que se 
revelaram incapazes de sobrepor-se aos interesses dos aglomerados 
aleatórios, da burocracia estatal e das entidades sindicais. (FREDERICO, 
1994, pp. 86-87). 

 

 Neste contexto, a consolidação do CS na ST incita à organização de grupos 

sociais, os quais representam (ou deveriam representar) a força de trabalho, seja ela 

pertencente ao mercado formal, ao precário/informal, ou ainda aos desempregados. 

 No entanto, restam dúvidas sobre sua representatividade, seja pelo 

enfraquecimento político dos sindicatos de trabalhadores, em face da reestruturação 

produtiva globalizada (LEITE, 2003), seja pela ausência de representantes de 

trabalhadores do expressivo mercado informal/ precarizado ou dos desempregados 

 (LACAZ & FLÓRIO, 2008).  

 De fato, trata-se de uma questão complexa e merecedora de reflexão 

finalizando compreender como a representação política dos trabalhadores legitima 

os interesses e necessidades destas diferentes categorias de trabalho, em defesa 

da conquista da saúde na sua mais ampla significação.   

 O CS somente assumirá o seu efetivo papel mediante a capacidade de 

representação, quer seja das entidades da sociedade, ou do governo, em conseguir 

articular-se e construir alianças, consensos, soluções a favor da população 

trabalhadora, considerando a importância de não se sobrepor os conflitos de 

interesses corporativistas aos interesses coletivos.  
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 Mesmo considerando a complexidade dos interesses em jogo, é pertinente o 

questionamento da legitimidade de instâncias decisórias, tais como as Comissões que 

participam da organização das Conferências Nacionais de Saúde e de Saúde do 

Trabalhador. Desta forma, surgem questões a serem consideradas: 

  1. Até que ponto a composição das Comissões Organizadoras das I, II e III CNST 

representa as novas formas de relações de trabalho, face à reestruturação produtiva, 

na perspectiva da construção de políticas de ST?  

2. As mudanças introduzidas no Regimento/Regulamento da XII Conferência Nacional 

de Saúde, realizada em 2003, em relação à XI Conferência  Nacional de Saúde, 

realizada em 2001, e seus reflexos na organização da III CNST, realizada em 2005, 

foram tentativas malogradas no sentido de possibilitar a representação dos 

trabalhadores desempregados, subempregados ou com vínculo precário de trabalho 

do mercado informal/precarizado? 

 3. As proposições advindas das IX, XI e XII Conferências Nacionais de Saúde e I, II e 

III CNST contemplam a elaboração de políticas de ST que consideram a organização 

do mundo do trabalho no Brasil na atualidade?   
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Este estudo objetiva caracterizar e analisar a configuração da 

representação política dos trabalhadores nas instâncias de Controle Social do 

Sistema Único de Saúde, sejam elas o Conselho Nacional de Saúde, as IX, XI e 

XII Conferências Nacionais de Saúde e as I, II e III Conferências Nacionais de 

Saúde do Trabalhador, no período de 1991 a 2005. 

 

Objetivos específicos: 

a)  Analisar os avanços em ST, expressos nos Relatórios Finais da VIII, IX e XI 

Conferências Nacionais de Saúde e I, II, III Conferências Nacionais de Saúde 

do Trabalhador; 

b) Identificar os critérios definidos pelas Comissões Organizadoras para a 

indicação dos representantes dos trabalhadores que participaram da etapa 

nacional das Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador; 

c) Identificar a representação dos membros que compõem as Comissões 

Organizadoras das Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador e 

identificar as mudanças regimentais ocorridas na organização das XI e XII 

Conferências Nacionais de Saúde que precederam as II e III Conferências 

Nacionais de Saúde do Trabalhador. 
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3. METODOLOGIA 

 

 O presente objeto de investigação encontra-se no campo das relações 

sociais, onde o que se busca é a sua compreensão, através do conhecimento de um 

fenômeno em um dado momento histórico (MINAYO, 2000).   

 Trata-se de uma Pesquisa Documental de abordagem qualitativa, 

desenvolvida no campo das Ciências Sociais, considerando que a temática 

apresentada é um problema compartilhado por segmentos sociais formados por 

atores cujos valores refletem “posições frente à realidade, momentos do 

desenvolvimento e da dinâmica social, preocupações e interesses de classes.” 

(MINAYO, 2000. p. 23). 

 Na Pesquisa Documental, segundo Gil (2007), utiliza-se de fontes 

documentais que ainda não receberam tratamento analítico e interpretativo e que 

oferecem informações valiosas a respeito do objeto em estudo.  

 Adotou-se como instrumento de investigação a Análise de Conteúdo, que, 

segundo Bardin (1977, p. 38) “é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens.” 

 Este recurso instrumental transita entre a objetividade e a subjetividade das 

mensagens, o que se justifica pela necessidade de inferir e interpretar, a partir da 

análise de textos, a forma como se estabelece o CS na ST, o que certamente não 

está explícito, de forma objetiva, nos documentos analisados, sejam em forma de 

textos ou depoimentos. A tentativa é de encontrar o conhecimento coletivo que 

figura para além dos significados imediatos dos discursos analisados.  

 Considerou-se que nos textos selecionados estariam contidos os sentidos e 

significados, às vezes ocultos, os quais foram interpretados utilizando-se indicadores 

de análise de participação dos sujeitos e ausência ou presença do tema 

selecionado, além do conteúdo implícito e explícito da mensagem.      

 Segundo George (1959 apud BARDIN, 1977, p. 21) na “análise qualitativa é a 

presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto 

de características num determinado fragmento de mensagem que é tomado em 

consideração”. 
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Como proposta teórico-metodológica, adotou-se a Dialética Marxista, por 

contemplar tanto o sistema de relações na construção do conhecimento exterior ao 

sujeito, quanto as representações sociais contidas nas vivências das relações 

objetivas dos atores sociais, na atribuição de significados (MINAYO, 2000). A 

necessidade de conhecer o objeto na sua totalidade, através da “compreensão de 

todas as suas mediações e correlações” (MINAYO, 2000, p. 64) torna a Dialética 

Marxista apropriada para o que se pretende, principalmente porque este tipo de 

abordagem oportuniza a compreensão do sujeito enquanto ser histórico, envolvido 

em lutas sociais. 

Conforme justifica Minayo (2000), o Marxismo  

[...] demonstra sua superioridade precisamente pela capacidade de 
incorporar “verdades parciais” das outras correntes, criticando e negando 
suas limitações. Percebe a relação inseparável entre mundo natural  e 
social; entre pensamento e base material; entre objeto e suas questões; 
entre ação do homem como sujeito histórico e as determinações que a 
condicionam.  (MINAYO, 2000, p.12).  

 

O Materialismo Histórico Dialético também se justifica por entender-se que o 

tema em estudo necessita de uma abordagem que contemple conceitos como Modo 

de Produção e Formação Social, explicitados por Fioravante (1978, apud MINAYO, 

2000) como sendo  

Modo de Produção: (a) uma estrutura global formada por estruturas 
regionais (ou instâncias), ou seja uma estrutura econômica, uma estrutura 
jurídico-políica; uma estrutura ideológica, [...] Formação Social se constitui 
numa unidade complexa de articulação das várias instâncias da 
organização social que pode conter vários modos de produção, entre os 
quais um é dominante e determina os outros. (FIORAVANTE, 1978, apud 
MINAYO, 2000, p. 67).  

 

 Na Pesquisa Documental priorizou-se o conjunto de documentos reunidos a 

partir dos acontecimentos que compuseram o complexo processo de construção das 

políticas públicas em ST, incluindo os Relatórios Finais e Regimentos Internos das  

VIII, IX, XI e XII Conferências Nacionais de Saúde e I, II e III CNST, na seguinte 

ordem cronológica: 

EVENTO DATA 

VIII Conferência Nacional de Saúde 17 a 21 de março de 1986 

I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 01 a 05 de dezembro de 1986 

IX Conferência Nacional de Saúde 09 a 14 de agosto de 1992 
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II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 13 a 16 de março de 1994 

XI Conferência Nacional de Saúde 15 a 19 de dezembro de 2000 

XII Conferência Nacional de Saúde 07 a 11 de dezembro de 2003 

III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 09 a 12 de novembro de 2005 

Reuniões do Conselho Nacional de Saúde  De abril de 1991 a dezembro de 2005 

 

 Na escolha do corpus, o que Bardin (1977, p. 96) denomina de “conjunto dos 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos”, 

levaram-se em consideração as regras da “exaustividade”, da “representatividade”, 

da “homogeneidade” e da “pertinência”. Nestes termos, consideraram-se os 

documentos que expressam discursos e posicionamentos dos atores envolvidos no 

CS na ST. 

 No que se refere à participação no controle das políticas públicas de saúde, a 

escolha do CNS e das Conferências Nacionais de Saúde como espaços de análise 

da pesquisa justificou-se por serem a expressão máxima do CS em Saúde. A 

importância destas instâncias, sejam as reuniões do CNS ou as Conferências, dá-se 

à medida que buscam concentrar a representação dos principais atores sociais que 

interferem na formulação de políticas de caráter nacional em ST.  

 Neste sentido, foram incluídos os Relatórios Finais e Regimentos Internos 

destes eventos, na seguinte ordem: 

 

EVENTO DOCUMENTO ANALISADO 

VIII Conferência Nacional de Saúde • Relatório Final (1986); 

I Conferência Nacional de Saúde do 

Trabalhador 

• Relatório Final (1986); 

• Boletim Informativo da I Conferência 

Nacional de Saúde do Trabalhador (1986). 

IX Conferência Nacional de Saúde • Relatório Final (1993); 

II Conferência Nacional de Saúde do 

Trabalhador 

•   Regimento Interno/Regulamento (1994);  

•   Anais (2001);  

XI Conferência Nacional de Saúde •   Regimento Interno/Regulamento (2000); 

•   Relatório Final (2000); 

XII Conferência Nacional de Saúde •   Regimento Interno/Regulamento (2003); 

•   Relatório Final (2004); 

III Conferência Nacional de Saúde do 

Trabalhador 

•   Regimento Interno/Regulamento (2005); 

•   Relatório Final (2008); 
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 Considerando a qualidade das informações contidas nas Atas do CNS, além 

de sua rigorosa periodicidade, foram incluídas na análise todas as Atas encontradas 

no sítio do CNS, as quais constam de registros das reuniões ordinárias e 

extraordinárias no período de 1991 a 2005, estando elas distribuídas da seguinte 

forma: 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

ANO REUNIÕES DIAS/MÊS ANO REUNIÕES DIAS/MÊS 

1991 1° 25 e 26 de abril 1992 10° 05 de fevereiro 

2° 28 e 29 de maio 11° 12 de março 

3° 26 e 27 de junho 12° 01de abril 

4° 24 e 25 de julho 13° 07 de maio 

5° 28 e 29 de agosto 14° 03 e 04 de junho 

6° 02 e 03 de outubro 15° 01 e 02 de julho 

  16° 05 e 06 de agosto 

7° 29 e 30 de outubro 17° 02 e 03 de setembro 

8° 27 e 28 de novembro 18° 06, 07 e 08 de outubro 

9° 12 de dezembro 19° 04 e 05 de novembro 

  20° 02 e 03 de dezembro 

      

1993 21° 03 e 04 de fevereiro 1994 32° Não disponível 

22° 03, 04 e 05 de março 33° Não disponível 

23° 14 e 15 de abril 34° 06 e 07 de abril 

24° 05 e 06 de maio 35° 04 e 05 de maio 

25° 02 e 03 de junho 36° 08 e 09 de junho 

26° 07 e 08 de julho 37° 06 e 07 de julho 

27° 04 e 05 de agosto 38° 03 e 04 de agosto 

28° 01 e 02 de setembro 39° 31 de setembro e 01 de 

outubro 

29° 07 e 08 de outubro 40° 19 e 20 de outubro 

30° 10 e 11 de novembro 41° 16 e 17 de novembro 

31° 01 e 02 de dezembro 42° 14 e 15 de dezembro 

      

1995 43° 18 e 19 de abril 1996 52° 07 e 08 de fevereiro 
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44° 09 e 10 de maio 53° 06 e 07 de março 

45° 07 e 08 de junho 54° 10 de abril 

46° 05 e 06 de julho 55° 08 e 09 de maio 

47° 02 e 03 de agosto 56° 12 e 13 de junho 

48° 27 e 28 de setembro 57° 03 e 04 de julho 

49° 18 e 19 de outubro 58° 07 e 08 de agosto 

50° 08 e 09 de novembro 59° 09 e 10 de outubro 

51° 06 e 07 de dezembro 60° 06 e 07 de novembro 

      

1997 61° 05 e 06 de janeiro 1998 73° 04 e 05 de fevereiro 

62° 05 e 06 de fevereiro 74° 04 e 05 de março 

63° 05 e 06 de março 75° 01 e 02 de abril 

64° 02 e 03 de abril 76° 06 e 07 de maio 

65° 07 e 08 de maio 77° 01 de junho 

66° 04 e 05 de junho 78° 01 de julho 

67° 02 e 03 de julho 79° 05 e 06 de agosto 

68° 06 e 07 de agosto 80° 02 e 03 de setembro 

69° 03 e 04 de setembro 81° 07 e 08 de outubro 

70° 30 de setembro e 01 

de outubro 

82° 04 e 05 de novembro 

71° Não disponível 83° 02 e 03 de dezembro 

72° 04 e 05 de dezembro   

      

      

1999 84° 03 e 04 de março 2000 94° 09 e 10 de fevereiro 

85° 07 e 08 de abril 95° 15 e 16 de março 

86° 05 e 06 de maio 96° 05 e 06 de abril 

87° 09 e 10 de junho 97° 10 e 11 de maio 

88° 07 e 08 de julho 98° 07 e 08 de junho 

89° 04 e 05 de agosto 99° 05 e 06 de julho 

90° 01 e 02 de setembro 100° 10 e 11 de agosto 

91° 05 de outubro 101° 13 e 14 de setembro 

92° 10 de novembro 102° 04 e 05 de outubro 

93° 01 e 02 de dezembro 103° 08 e 09 de novembro 

  104° 06 e 07 de dezembro 

      

2001 105° 07 e 08 de fevereiro 2002 116° 06 e 07 de fevereiro 

106° 07 e 08 de março 117° 06 e 07 de março 

107° 04 e 05 de abril 118° 03 e 04 de abril 
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108° 09 e 10 de maio 119° 08 e 09 de maio 

109° 06 e 07 de junho 120° 05 e 06 de junho 

110° 04 e 05 de julho 121° 03 e 04 de julho 

111° 08 e 09 de agosto 122° 07 e 08 de agosto 

112° 05 e 06 de setembro 123° 04 e 05 de setembro 

113° 03 e 04 de outubro 124° 09 e 10 de outubro 

114° 07 e 08 de novembro 125° 06 e 07 de novembro 

115° 05 e 06 de dezembro 126° 04 e 05 de dezembro 

      

2003 127° 05 e 06 de fevereiro 2004 138° 14 e 15 de janeiro 

128° 12 e 13 de março 139° 04, 05 e 06 de fevereiro 

129° 02 e 03 de abril 140° 10 e 11 de março 

130° 07 e 08 de maio 141° 14 e 15 de abril 

131° 04 e 05 de junho 142° 05 e 06 de maio 

132° 02 e 03 de julho 143° 02 e 03 de junho 

133° 06 e 07 de agosto 144° 07 e 08 de julho 

134° 03 e 04 de setembro 145° 04 e 05 de agosto 

135° 01 e 02 de outubro 146° 31 de agosto e 31 de 

setembro 

136° 03 e 04 de novembro 147° 06 e 07 de outubro 

137° 27 e 28 de novembro 148° 10 e 11 de novembro 

   149° 08 e 09 de dezembro 

      

      

2005 150° 11, 12 e 13 de janeiro  

151° 15, 16 e 17 de 

fevereiro 

152° 08, 09 e 10 de março 

153° 12,13 e 14 de abril 

154° 04 e 05 de maio 

155° 08 e 09 de junho 

156° 13 e 14 de julho 

157° 04 e 05 de agosto 

158° 14 e 15 de setembro 

159° 18, 19 e 20 de 

outubro 

160° 08, 09 e 10 de 

novembro 

161° 14 e 15 de dezembro 
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REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

ANO REUNIÕES DIAS/MÊS ANO REUNIÕES DIAS/MÊS 

1991 1° 11 de outubro 1992 2°  23 de julho 

      

1993 4° 22 de outubro 1994 5° Não disponível 

  6° Não disponível 

      

       

1995 7° 01 de agosto 1996 9° 05 de março 

8° Não disponível 10° 19 e 20 de junho 

  11° 20 de agosto 

  12° 27 de agosto 

  13° 05 de novembro 

      

1997 14° 03 de junho 2000 16° 13 de abril 

15° 05 de agosto 17° 04 de julho 

 05 e 06 de março 18° 29 de agosto 

      

2001 19° Não disponível 2002 21° 27 de fevereiro 

20° 22 de agosto 22° 08 de outubro 

  23° 11 e 12 de dezembro 

      

2003 24° 24 e 25 de abril 2004 29° 14 e 15 de outubro 

25° 21 e 22 de maio   

26° 17 e 18 de julho   

27° 26 de agosto   

28° 07 de dezembro   

 

 Na análise destes documentos utilizou-se dos passos sugeridos por Bardin 

(1977), sendo que na fase denominada como Pré-análise, contemplou-se a Leitura 

Flutuante para estabelecimento de maior contato com o texto, no intuito de 

aproximar dos registros que marcaram a participação dos Conselheiros e 

representantes dos trabalhadores. Como categoria de análise, adotou-se a palavra-

chave “Saúde do Trabalhador” para selecionar os textos que foram analisados 

posteriormente. 

 O critério para a seleção dos documentos selecionados foi estabelecido a 

partir dos momentos de mudanças nos rumos políticos do Brasil, e a interpretação 
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de fatos sociais, a partir de documentos, provém da reunião de informações e da 

percepção das intenções contidas nos discursos dos atores envolvidos na 

organização das citadas Conferências. A partir da pré-seleção dos textos, foi 

realizada a identificação do Conselheiro que se manifestou, entendendo-se 

necessário tomar conhecimento sobre o segmento social que representava.  

 Com o objetivo de apreender o ponto de vista dos atores sociais envolvidos 

nos objetivos desta pesquisa, foi utilizado um roteiro de entrevista como instrumento 

de coleta de dados. O conteúdo da entrevista permitiu a ampliação do conhecimento 

empírico a respeito de questões como a expressão/representação do “novo” mundo 

do trabalho nas citadas Conferências Nacionais de Saúde. Permitiu também 

esclarecer a possível cooptação do movimento social de trabalhadores pelo poder 

Executivo, através da reformulação dos instrumentos que normatizam a realização 

dos eventos que melhor expressariam o CS, ou seja, as Conferências Nacionais de 

Saúde.  

 Frise-se, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sendo que o participante da 

entrevista assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual se 

encontra anexo a este estudo.   

 O campo de trabalho para tal fase da pesquisa foi delimitado por membros 

dos sindicatos que se fizeram presentes nas I, II e III CNST, representantes das 

Centrais Sindicais participantes do CNS, selecionados de acordo com a cronologia 

das Conferências e da disponibilidade destes sujeitos em atender a esta demanda. 

 Portanto, foram selecionados representantes das duas principais centrais 

sindicais, a Força Sindical e a CUT. No entanto, não foi possível ouvir o 

representante da CUT, que por diversas vezes adiou a entrevista, culminando no 

término do prazo para a coleta de material e, consequentemente, na finalização do 

estudo. 

 A metodologia adotada atendeu aos propósitos da pesquisa, entretanto, 

levantaram-se algumas dificuldades na aplicação do método proposto.  

 Considerando que o problema da pesquisa era a representatividade dos 

trabalhadores do setor informal/precarizado e os desempregados, acreditava-se 

encontrar na análise de conteúdo das Atas do CNS e dos Relatórios Finais das 

Conferências destacadas, expressões que permitissem inferir sobre a questão sob 
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estudo. Todavia, o que se observou foi a ausência destes elementos como objetos 

de discussão dos atores envolvidos nos momentos de referência. Podendo-se 

deduzir que a “ausência” neste caso é um indicador da baixa importância dada ao 

assunto pelos próprios representantes dos trabalhadores.  

 Outra dificuldade encontrada refere-se à identificação dos Conselheiros no 

momento em que fora necessário citá-los, considerando a importância dada à 

questão da sua representatividade. Nem sempre constava nas Atas o segmento que 

representavam, fazendo-se necessário buscar, em outros documentos, a sua 

identificação.  

 Na análise das atas do CNS, que abrangeram o período de 1991 a 2005, foi 

possível observar que os assuntos referentes à discussão das políticas em ST 

apareciam de forma isolada, como temas relativos a doenças do trabalho, na maioria 

das vezes referidos por representantes das centrais sindicais, Força Sindical e CUT, 

e muitas vezes sem manifestações ou conclusões por parte dos Conselheiros; ou 

como propostas da CIST, que como órgão assessor do Conselho para elaboração e 

planejamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, apresentava propostas 

que muitas vezes não eram valorizadas, voltando à pauta em reuniões posteriores 

sem deliberações por parte do Plenário do CNS; ou mesmo desaparecendo 

completamente das reuniões por períodos longos, chegando a ficar por 12 meses 

sem figurar como assunto de pauta.  
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4. A I CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E O 

CONTROLE SOCIAL: REFLEXÕES ACERCA DE SUAS ORIGENS 

 

 No Brasil, o campo ST, “situado na encruzilhada entre os desígnios do poder 

econômico do capital e as possibilidades de superação e transformação da 

realidade” (LACAZ, 1996, p.7, grifo no original), vem sendo construído a partir de 

práticas discursivas contra-hegemônicas, apoiadas pelo exercício de contra poderes, 

no sentido de criar condições que favorecem a liberdade, a conscientização, a 

politização e a autonomia de classes dominadas pelos interesses do capital 

(ANDERSON, 1995 apud LACAZ, 1996).  

 A partir da leitura de alguns autores, nota-se que as discussões em torno da 

construção deste campo de saberes e práticas, antecedem as discussões e criação 

do SUS na década de 1990. Mesmo com a identidade Saúde Ocupacional, já havia 

espaços interdisciplinares dispostos a conhecer melhor as relações de trabalho e 

adquirir “instrumental que permitiria equacionar ações de prevenção e controle que 

ao incorporarem o conhecimento do trabalhador, possam retroalimentar as lutas 

pela melhoria das condições de trabalho e defesa da saúde.” (LACAZ, 1996, p.7, 

grifo no original).     

 Desde meados da década de 1970 o campo de conhecimento trabalho-

saúde-doença encontra-se dentro das discussões da Medicina Social Latino 

Americana, juntamente com as questões da Saúde Pública, da Medicina Social e da 

Saúde Coletiva, na tentativa diferenciá-lo da Saúde Ocupacional e da Medicina do 

Trabalho. No Brasil, à época, o Movimento Sindical organizava-se para iniciar a luta 

dos trabalhadores contra a organização do trabalho imposta pela Ditadura Militar, 

criando em São Paulo, no ano de 1978, uma Comissão Intersindical de Saúde e 

Trabalho (CISAT), que viria transformar-se, em 1980, no Departamento Intersindical 

de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (DIESAT)
6,7.  

                                                
6
 O DIESAT teve como missão fomentar, criar, implantar, estimular e fortalecer políticas e direitos em 
Saúde,Trabalho e Meio Ambiente, assessorando os movimentos sindicais e sociais, difundindo 
informações, estudos e pesquisas e fomentando políticas públicas em Saúde, Trabalho e Meio 
Ambiente (CAMPOS & SILVA, 2008).    
 
7
 O DIESAT fora criado a partir da I Semana de Saúde do Trabalhador - SEMSAT, que tinha como 
lema "Saúde não se troca por dinheiro". A quase ausência de fiscalização por parte do Ministério do 
Trabalho, e o “desconhecimento do trabalhador para fazê-los trabalhar sob condições inadequadas e 
até trocando condições insalubres por dinheiro”, permitiam a muitas empresas adotar práticas 
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 A criação do DIESAT foi uma iniciativa de alguns setores do movimento 

sindical - metalúrgicos, químicos e petroquímicos, que no início da década de 1980, 

propunham à “rede de serviços de saúde pública, envolvimento com as questões de 

saúde relacionadas ao trabalho”. Assim se iniciava a atuação deste departamento na 

“discussão do rompimento com o assistencialismo médico existente dentro dos 

sindicatos, nefasta herança dos tempos do Estado Novo.” (LACAZ, 1996, p. 41, grifo 

no original).   

 Este órgão também atuou na criação dos Programas de Saúde do 

Trabalhador- PSTs
8
, além de assessorias técnicas em sindicatos filiados, realização 

de diversos estudos e pesquisas sobre saúde e trabalho e perícias técnicas em 

empresas sob solicitação de sindicatos filiados. 

 A participação do movimento organizado dos trabalhadores se concretiza nos 

PSTs, implantados no Estado de São Paulo a partir de 1985, que, segundo Lacaz 

(1996) tinham como premissas básicas: 

 [...] a participação dos trabalhadores - em alguns casos na gestão, 
controle e avaliação; o acesso às informações obtidas a partir do 
atendimento; a possibilidade de desencadeamento da vigilância nos locais 
de trabalho geradores de danos à saúde; o privilegiamento da percepção do 
trabalhador como possuidor de um saber, como sujeito inserido no 
processo produtivo e não mero consumidor dos serviços de saúde, de 
medicamentos, de condutas, tendo como pano de fundo a compreensão de 
que o processo de trabalho traz danos à saúde que ultrapassam o 
horizonte de visibillidade da Saúde Ocupacional, que restringe os riscos 
laborais a agentes físicos, químicos, biológicos, numa visão ambientalista 
de causação, percebendo outras determinações para o sofrimento, o mal-
estar e a doença, relacionando-as às relações sociais que se estabelecem 
no processo produtivo. (LACAZ, 1996, p.42, grifos no original). 

 

 Os princípios e diretrizes como “participação, controle social, universalidade e 

integralidade”, obtidos a partir da atuação dos sindicatos de trabalhadores na gestão 

dos PSTs, posteriormente foram incorporados ao SUS.  

 Os PSTs articulavam ações de assistência e vigilância (controle da 

nocividade) dos  ambientes e locais de trabalho, envolvendo uma atuação 

                                                                                                                                                   
irregulares de organização do trabalho. Foi nesse contexto que 48 entidades sindicais e seis 
federações de trabalhadores se uniram para criar o DIESAT, que, desde então, é um importante 
articulador e fundamentador da luta por mais saúde e segurança (SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE SÃO PAULO - FORÇA SINDICAL, 2008). 
 
8
 Os PSTs são o resultado de mecanismos de pressão sobre os órgãos públicos de saúde, por parte 
de setores combativos do movimento sindical, em articulação com técnicos das secretarias de saúde 
sensibilizados e comprometidos com as lutas pela transformação das condições de trabalho 
(OLIVEIRA & VASCONCELLOS, 1992). 
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interinstitucional entre as Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs) e a Fundação 

Centro Nacional Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(FUNDACENTRO). Havia abertura para a participação e gestão dos sindicatos, 

dando mostras da valorização do conhecimento/saber dos trabalhadores, ao mesmo 

tempo em que as informações sobre “de que adoecem e morrem os trabalhadores” 

se tornariam públicas. Nos anos de 1984 a 1986 os PSTs fizeram parte dos serviços 

de Saúde Pública prestados em alguns municípios, no entanto, a partir de 1987 

foram, aos poucos, sendo modificados enquanto serviços públicos (FREITAS, 

LACAZ & ROCHA, 1985; RIBEIRO & LACAZ, 1984 apud LACAZ, 1997). 

 Outra importante contribuição dos PSTs foi a mudança na abordagem do 

trabalhador, que ao procurar os serviços de saúde eram também questionados 

sobre sua história ocupacional, não os considerando apenas como simples 

consumidores (FREITAS, LACAZ & ROCHA, 1985).  

 Observe-se a organização do movimento sindical para o exercício do Controle 

Social (CS), até o momento não estabelecido legalmente. 

  Considere-se, neste contexto, que o trabalhador é, então, protagonista de um 

complexo processo social determinado pelas questões políticas, socioeconômico e 

culturais que caracterizam a história do Brasil, em plena Ditadura Militar. E, dentro 

da lógica da acumulação de bens e capital, a classe de trabalhadores vem servindo 

aos ideais capitalistas, subordinando-se ao ritmo frenético da produção agro-

exportadora e industrial, cerceada pela ausência de uma organização 

verdadeiramente legítima. 

 Se a intenção é analisar como o trabalhador se integra nas discussões sobre 

a ST dentro das instâncias de CS, destinadas a este propósito, sem entrar na 

historicidade da construção deste campo de saberes e práticas, limitar-se-á neste 

capítulo, ao estudo dos acontecimentos, a partir do período que circula os arredores 

da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, marco da Reforma Sanitária 

brasileira (TEIXERIA, 2006). 

 Frise-se que à época já se entendia que o campo ST extrapola os limites da 

Saúde Ocupacional ao se considerar que é resultante de 

[...] um conjunto de fatores de ordem política, social e econômica. Em 
síntese, a saúde dos trabalhadores significa: condições dignas de vida; 
pleno emprego; trabalho estável e bem remunerado; oportunidade de lazer; 
organização livre, autônoma e representativa de classe; informação sobre 
todos os dados que digam respeito à relação vida/saúde/trabalho; acesso a 
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serviços de saúde, com capacidade resolutiva, em todos os níveis; efetiva 
participação em quaisquer decisões sobre assuntos referentes à classe [...] 
(BRASIL/MS/CNS/ BOLETIM INFORMATIVO I CNST, 1986). 
  

 Naquele momento, após período da Ditadura Militar
9
, o Brasil retomava o 

exercício da cidadania, em nome da participação democrática, sob a qual estariam 

garantidas questões como a sobrevivência, a liberdade de escolha e o acesso a 

informações decisivas para processo de eleição de seus representantes (SANTOS, 

2007). 

 O cenário político, a partir de meados dos anos 1970, fora marcado pela 

resistência social e política ao regime autoritário, a partir das lutas da sociedade por 

bens coletivos, para diminuir as desigualdades sociais, acentuadas pelo padrão de 

favorecimento das elites em detrimento dos interesses  da maioria da população. 

 O regime autoritário-burocrático que caracterizava-se pela exclusão dos 

setores populares nos assuntos políticos e econômicos, seguido da desmobilização 

e despolitização da sociedade, não fora suficiente para impedir a articulação da 

Reforma Sanitária
10
. Movimento em que se destaca a “ampliação da consciência 

sanitária”, “a construção de um arco de alianças políticas na luta pelo direito à 

saúde” e “a criação de instrumentos de gestão democrática e controle social sobre o 

sistema de saúde.” (TEIXEIRA, 2006, pp. 39-40). 

 Com a instalação da Nova República, a partir de 1985, fase em que se inicia o 

período de redemocratização do país, como resultado da acumulação de forças, o 

Movimento Sanitário consegue articular, junto aos governantes, a realização da VIII 

Conferência Nacional de Saúde, em 1986, com enfoque na reformulação da política 

de saúde adotada até então (ESCOREL, NASCIMENTO & EDLER, 2005). 

                                                
9
 “Período transcorrido entre 1964 e 1984 em que o povo brasileiro achava-se sob jugo de um regime 
militar que entregou as riquezas do país e os ramos fundamentais da economia nacional à voracidade 
dos trustes norte-americanos, reprimindo qualquer protesto de massas populares, tornando-se 
freqüentes as prisões, torturas, condenações e até assassinatos dos que se opunham a este regime.” 
(FREDERICO, 1990, p. 19). 
 
10
 “No Brasil, a Reforma Sanitária insere-se no processo de construção democrática na medida em 

que, ao propor o deslocamento efetivo de poder, desde um setor específico mas sem se reduzir a ele, 
trata de formular propostas contra-hegemônicas e organizar uma aliança entre as forças sociais 
comprometidas com a transformação. As inúmeras etapas e percursos dessas mudanças direcionam-
se para o fortalecimento da sociedade civil e a alteração dos padrões de política pública, construindo 
identidades, solidariedades e mecanismos democráticos de representação dos interesses.” 
(TEIXEIRA, 2006, p. 42). 



39 
 
 

 

 

 No Brasil, o processo de redemocratização é contemporâneo à implantação 

de reformas econômicas, as quais previam a redução do Estado, ao mesmo tempo 

em que o movimento de descentralização política indicava a prática de gestão 

baseada na participação social (BROSCHI, 2004).  

 Na Saúde, as Conferências Nacionais de Saúde são consideradas a 

expressão máxima de manifestação dos interesses sociais e da cidadania na área 

de saúde, por concentrar saberes e práticas locais e regionais acumuladas ao longo 

dos anos que as antecedem, além de contemplar a participação de representantes 

de toda a federação brasileira, cujas experiências em saúde são bastante 

diversificadas. Desde a sua instituição, pela Lei nº. 378 de janeiro de 1937
11
, muitas 

mudanças foram feitas, dentre elas citam-se a periodicidade e os critérios para 

participação popular e escolha de representantes (ESCOREL, NASCIMENTO & 

EDLER, 2005). 

 Das contribuições proporcionadas pela VIII Conferência Nacional de Saúde, 

destaca-se a participação popular através de representações, que se acreditavam 

legítimas no estabelecimento de estratégias de enfrentamento das questões 

relativas à Saúde Pública. Assuntos referentes ao campo ST já circulavam neste 

cenário, representado por uma Comissão constituída de trabalhadores, empresários 

e o Estado, que, imbuídos pelo movimento da redemocratização, tiveram a 

delegação de organizar a primeira CNST, realizada entre os dias 1 e 5 de dezembro 

de 1986. 

 Considerando que uma conferência temática em ST seria uma inovação ao 

que até o momento se havia presenciado, a comissão da VIII Conferência Nacional 

de Saúde designou o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia 

Humana (CESTEH), da Escola Nacional de Saúde Pública - Fundação Oswaldo 

Cruz para a condução de seus trabalhos.  

 Temas como as condições de trabalho, incluindo as instalações e a 

organização do trabalho, bem como as questões sociais, de transporte, de moradia 

e lazer foram trazidos à superfície das discussões como fatores determinantes do 

processo saúde-doença dos trabalhadores. Conforme descrito no Relatório Final da I 

CNST, o “quadro de saúde é agravado pela extensa jornada de trabalho, pela falta 
                                                
11  A I Conferência Nacional de Saúde aconteceu somente em 1941, entre os dias 22 e 29 de julho, 
juntamente com a I Conferência Nacional de Educação. Cf. Portaria Ministerial n° 73, de 25 de abril 
de 1941. 
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de estabilidade no emprego, pela inexistência de liberdade e autonomia sindicais, 

pela inexistência do cumprimento dos mais elementares direitos dos trabalhadores e 

pelos baixos salários” (BRASIL/MS/RELATÓRIO FINAL I CNST, 1986). 

 No período que antecedeu a I CNST ocorreram as Conferências regionais, 

cujo conteúdo dos debates dava indícios do interesse por mudanças no campo ST. 

O posicionamento de Carlos Aparício Clemente, representante sindical que 

participou da I CNST, revela a presença de debates locais como parte do processo 

de construção da etapa nacional da Conferência, 

“Na primeira, nós tivemos um processo muito rico de debates regionais, 
sobretudo em São Paulo. Eu acompanhei movimentação importante no 
Paraná e no Rio Grande do Sul. Nos debates locais, foi bastante 
interessante descobrir que nas regiões podemos unir esforços para mudar 
uma situação ou mesmo para exigir que o ambiente de trabalho melhore, 
porque ali as pessoas conhecem o que está acontecendo. Podem estar 
socializando informações ou não, mas eles sabem o que está acontecendo 

lá na sua categoria profissional.”
12
 

 
 No entanto, a manifestação dos conferencistas, conforme explicitado no seu 

Relatório Final, revela o descaso com que as autoridades políticas vinham tratando 

as questões de ST, principalmente em referência às dificuldades de acesso aos 

serviços públicos de assistência à saúde, à deficiência legislativa e à retração do 

Estado nas responsabilidades de assistir aos trabalhadores, delegando a assistência 

médica aos sindicatos ou ao empregador. 

 Ao mesmo tempo nota-se o pouco interesse dos dirigentes sindicais para os 

assuntos de ST, manifesto no discurso de Carlos Aparício Clemente, 

“Eu tenho uma visão crítica disto porque eu acompanho a trajetória de 
vários debates dentro da área sindical e eu percebo até hoje que o 
desconhecimento dos riscos que o trabalhador sofre no trabalho ainda é 
uma constante por parte dos dirigentes, que vieram desses locais. Nós 
somos originados do ambiente de trabalho, do local de trabalho, podemos 
estar no sindicato provisoriamente, por um tempo maior ou não. O dirigente 
sindical, no mínimo se espera, se esperaria, que ele trouxesse para as 
bandeiras da agenda sindical, do seu dia a dia, no seu Sindicato, na sua 
Central, na sua Federação dos trabalhadores e nas Confederações, estas 
questões para que de fato tivessem soluções. Mas eu vejo muito pouco este 
debate em todos estes anos.” 
 

 Segundo Lacaz (1997), o movimento sindical procurara manter os avanços 

em gestão e participação trazidos pelos PSTs, porém, encontrava-se direcionado a 

tratar de assuntos como a crise econômica e social que avançava trazendo 

                                                
12
 Entrevista gravada concedida à autora em 16/03/2009, por Carlos Aparício Clemente, dirigente da 

Força Sindical. 
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repercussões importantes para o aumento do desemprego e crescimento do 

mercado informal de trabalho. Refere ainda sobre o crescimento de serviços de 

assessorias técnicas em ST, principalmente no setor metalúrgico, bancário, 

químicos-petroquímicos, incluindo a criação do Instituto Nacional de Saúde no 

Trabalho (INST)
13
, ligado à Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

 A criação do INST, em 1990, pode ser entendida como uma estratégia de 

substituição da atuação intersindical do DIESAT, que vinha acumulando 

experiências há uma década. De cunho particularista, a sua atuação veio reforçar a 

ausência de estratégia “global” para o enfretamento das questões relacionadas à ST 

que atendesse ao objetivo das primeiras ações intersindicais “Saúde não se troca 

por dinheiro.” (LACAZ, 1997, p. 11).   

 Como agravante, acrescenta-se também o pouco interesse que o próprio 

movimento sindical manifestava a respeito das questões referentes à saúde no 

trabalho, explicitado na argumentação de Carlos Aparício Clemente,  

“Na primeira Conferência Nacional, nós não tínhamos as Centrais Sindicais 
organizadas como temos hoje, mas a tirada de delegados do movimento 
sindical não foi tão expressiva, e não é por conta apenas das vagas 
disponibilizadas, é também, pelo interesse do movimento sindical que para 
este tema não chamava e até hoje não chama tanto a atenção quanto as 
questões ligadas aos problemas econômicos. Naquela época o grande 
argumento é que nós tínhamos uma inflação alta e problemas enormes 
ligados à inflação, então Saúde e Segurança do Trabalhador não estavam 
em primeiro plano.” 
 

 No que se refere ao CS na ST, é relevante a ausência de participação dos 

trabalhadores nas instâncias colegiadas, explicada talvez pela falta de consciência 

dos trabalhadores sobre a importância de seu posicionamento para a formulação de 

propostas e estratégias que atendam às suas necessidades em saúde, ou pela 

baixa organização dos trabalhadores enquanto classes, ou ainda pela ausência de 

organização (representação) do setor informal
14
, que à época já representava uma 

                                                
13
 “O INST foi criado em 1990 a partir de um convênio de cooperação entre a Central Única dos 

Trabalhadores - CUT e Confederazione Generale del Lavoro – CGIL, que através do seu organismo 
para a cooperação internacional , Progeto Sviluppo, intermediou o financiamento junto ao governo 
italiano. A CUT foi fundada em 1983 e tornou-se o principal organismo sindical do país com 
importante atuação nas questões de Saúde do Trabalhador. No entanto, com a criação do INST 
ocorre centralização das ações em Saúde do Trabalhador, cuja estratégia de focar nos riscos físico-
químicos, como o benzeno, a sílica e o asbesto, deu luz a posturas campanhistas e desvinculadas 
dos diversos cenários vividos pelos demais trabalhadores.” (LACAZ, 1996, p. 406). 
 
14
 “A noção de setor informal é complexa não havendo até hoje consenso entre os especialistas. O 

conceito surgiu a partir de estudos desenvolvidos no início dos anos setenta na OIT a partir do 
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grande parcela da força de trabalho no Brasil, 36, 6% do total de trabalhadores 

(SABADINI & NAKATANI, 2002).  

 A informalidade é tratada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

como sendo a situação em que não existe assalariamento. No Brasil, o indicador é a 

“carteira assinada”, que faculta o acesso aos direitos estabelecidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Não bastasse a ausência de direitos, vê-

se que no setor informal a precarização da organização e dos locais de trabalho vem 

favorecendo o adoecimento do trabalhador e representando o desmantelamento de 

possíveis estratégias de organização dos trabalhadores (LACAZ, 1997). 

 A ausência de representação do setor informal fica clara na explanação de 

Carlos Aparício Clemente: “Nas Conferências Nacionais os espaços são pequenos e 

quem vai é a representação do trabalho formal [...] O movimento sindical sempre 

defendeu as categorias organizadas de quem estava no mercado formal.” 

 Em relação à atuação dos sindicatos nas questões de ST, o Relatório Final da 

I CNST refere que são ações acanhadas, desarticuladas e praticadas por poucas 

instituições, e, apesar de algumas conquistas se converterem em melhores 

condições gerais de vida, estas são restritas a algumas categorias.  

 Observe-se o que argumenta Carlos Aparício Clemente, 

“Nas Conferências de Saúde do Trabalhador os problemas foram 
apresentados, mas acredito que os dirigentes sindicais que tiveram maior 
poder de expressão naquele momento não participaram dela, poderiam, se 
lutassem para ter um espaço, com certeza participariam, mas nunca fizeram 
esforço para estar ali fisicamente. Eu vejo assim, e é até hoje. Aonde vão as 
disputas para os dirigentes participarem?  Tem determinados temas que há 
um alvoroço para ir e tem outros em que se pergunta: ‘Quem se habilita a ir 
neste local?’ E na área de Saúde do Trabalhador é isto.” 
 

 Neste momento, far-se-á um breve ingresso nas reflexões sobre a atuação do 

movimento sindical à época, no intuito de apurar o entendimento da referida 

ausência ou pouca participação. 

 Retornando à década de 1920, nota-se importante atuação do movimento dos 

trabalhadores urbanos, especificamente em 1923, quando participam da criação das 

                                                                                                                                                   
Programa Mundial de Emprego. Dadas as características do mercado de trabalho brasileiro e das 
estatísticas disponíveis no país, é muito comum incluir no setor informal, além do trabalho por conta 
própria, o emprego sem carteira assinada, limitando o setor formal ao emprego com carteira assinada 
e ao serviço público civil ou militar. O raciocínio implícito neste procedimento é que a não assinatura 
da carteira de trabalho seria uma prática do setor informal e não do formal. Por outro lado, o trabalho 
por conta própria é a forma usual de inserção dos trabalhadores no setor informal.” (SABOIA & 
SABOIA, 2000).  
  



43 
 
 

 

 

Caixas de Aposentadorias e Pensões
15
, que foram transformadas posteriormente 

nos “Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs)
16
. Nestes Institutos, havia 

participação intensa dos sindicatos de trabalhadores e entidades patronais na sua 

organização e gestão, em relação ao Governo Federal. Este é o primeiro “embrião” 

marcante de controle por parte de um único segmento da sociedade, os sindicatos 

urbanos.” (BRASIL/MS/SÉRIE HISTÓRICA DO CNS N° 1, 2002). 

 A estrutura sindical elaborada no Estado Novo (1937 a 1945), sob a regência 

de Getúlio Vargas, tinha como característica o controle do Movimento Operário para 

usá-lo como “base de apoio popular para o projeto desenvolvimentista, onde através 

da industrialização substitutiva de importações o desenvolvimento e o nacionalismo 

apareceriam unidos [...] passando para o segundo plano as funções tradicionais de 

defesa dos interesses de classe.” (FREDERICO, 1979, p. 116).
17
 

 Com a lei sindical de 1939, os sindicatos passaram a ter funções de 

intermediação com o Estado, perdendo a sua capacidade mobilizadora, e assumindo 

funções institucionais como a criação de cooperativas de crédito e consumo, de 

escolas, de assistência médica, entre outras. (VIANNA, 1976, p. 227).
18
 

 No início da década de 1960, começa a “minar o “caráter nacional” do 

desenvolvimento econômico e, com a depressão aguda dos anos 1961 a 1964, o 

processo de acumulação de capital entrara em crise favorecendo a deterioração dos 
                                                
15
 “A Lei Eloi Chaves de 1923, regulamentou as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP), tendo 

sido o momento inicial da responsabilização do Estado pela regulação da concessão de benefícios e 
serviços. Até então muitas categorias de trabalhadores organizavam associações de auxílio mútuo 
para lidar com problemas de invalidez, doença e morte. As CAPs eram organizações de direito 
privado, criadas para grupos específicos de servidores públicos e organizadas segundo princípios de 
seguro social.” (LIMA, FONSECA & HOCHMAN, 2005, p. 32).  
 
16
 “No contexto da reforma trabalhista do governo Vargas (1930-1945), criam-se os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAP) – industriários (1936), Iapetec – transportes e cargas (1938) e Iaserj 
– servidores do Estado, dentre outros. Cada IAP organiza sua sede própria de serviços de assistência 
médica hospitalar. Com a criação do INPS em 1966, houve a  unificação dos IAPs, transformando o 
Estado no maior empregador de serviços de saúde.” (ESCOREL, NASCIMENTO & EDLER, 2005, p. 
59).  
 
17
 A participação na “aliança triangular” (Estado, burguesia industrial e operariado) levou o 

sindicalismo a por ênfase nas questões nacionais em detrimento dos problemas diários vividos pelo 
operariado nas fábricas. (FREDERICO, 1979). 
 
18
 “A centralização e verticalização do arcabouço institucional sindical, sua inocuidade para a defesa 

dos interesses econômicos da classe, afastavam os trabalhadores. Vazios, os sindicatos não 
poderiam cumprir o papel de elos intermediários entre o poder e as classes subaltenas, que 
permaneciam à deriva em perigosa disponibilidade.” (VIANNA, 1976, p. 229).  
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salários, o que levaria à mobilização política dos trabalhadores, no rompimento com 

o “pacto populista” (FREDERICO, 1979). 

Os trabalhadores lançaram-se então numa série crescente de greves 
visando não só a reivindicar aumentos salariais proporcionais à elevação do 
custo de vida. [...] Neste momento, ocorreria um processo de “aceleração” 
da consciência operária, o que não mais convinha para a continuidade do 
atrelamento sindical aos objetivos governamentais. (FREDERICO, 1979, p. 
120).  

 

 A partir de 1964, já sob a ordem da Ditadura, a classe operária brasileira teve 

suas organizações desfeitas, suas conquistas abolidas e, consequentemente, viu 

paralisar o Movimento Operário diante da severa repressão. Após quatro anos, o 

movimento da pequena burguesia urbana, formado por estudantes universitários, 

professores e intelectuais, possibilitou, novamente, sua manifestação, o que pouco 

durou diante da promulgação do Ato Institucional n°5 (AI-5)19 que cerceou o 

movimento estudantil e as manifestações de massas.  Em virtude da recuperação 

econômica em que se apresentava o país, que combinava a superexploração dos 

trabalhadores e a repressão direta, até meados de 1973, a classe operária se 

encontrava “acéfala, desorganizada, despreparada para desencadear as lutas mais 

elementares e politicamente passivas.” (SEGOVIA, 1990, p. 122). 

 A Ditadura Militar utilizou da força de trabalho dos operários para realizar o 

milagre econômico, retirando seus direitos sindicais e sua liberdade de associação 

partidária. A ideologia burguesa ressaltava a importância de minar a força da classe 

dos trabalhadores, receando a revolta contra o programa de exploração da força de 

trabalho (FREDERICO, 1990), 

Os trabalhadores se tornaram um dos alvos principais dos militares, 
considerando que o Movimento Operário crescia nos anos anteriores a 
1964, no sentido de certas reivindicações, no espírito combativo das greves 
e manifestações. Em face de algumas conquistas do proletariado e da 
ampliação de suas lutas por alcançar novos direitos, as forças reacionárias 
sentiram-se ameaçadas e se alarmaram. Acusaram os trabalhadores de 
serem os responsáveis pela inflação e crescimento do custo de vida. Todos 
os direitos consagrados foram abolidos, deixaram de existir as precárias 
liberdades sindicais, instituindo-se as perseguições aos operários mais 
ativos, além da aplicação do arrocho salarial. (FREDERICO, 1990, p. 20).    

 

 Os mecanismos que possivelmente seriam utilizados para uma luta contra-

hegemônica foram suprimidos, a exemplo, a ausência de privacidade no domicílio, a 
                                                
19
 “Em 13 de dezembro de 1968, o general-presidente Costa e Silva baixa o AI 5, cujas medidas de 

segurança nacional transformam o Brasil num Estado de Segurança absoluta. A dinâmica deste 
regime é a violência, mediante a articulação de diversos aparatos repressivos disponíveis e a serviço 
do terrorismo estatal.” (FERREIRA & DELGADO, 2003, p. 39). 
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abertura de correspondências pessoais, a instalação de escutas telefônicas, a 

ausência de liberdade de expressão por parte da imprensa e das universidades. A 

opressão e a repressão, praticadas por meio de torturas físicas e psicológicas, 

prisões incomunicáveis e o exílio político, transformaram o brasileiro em cidadãos 

tolhidos da liberdade de organização, seja ela planejada por motivos ideológicos, 

políticos, por necessidades sociais ou qualquer outro tipo de demanda (FERREIRA 

& DELGADO, 2003).  

 A partir de 1973, inicia-se a rearticulação do Movimento Operário, facilitado 

pelo próprio crescimento das indústrias e escassez de mão de obra qualificada. O 

aumento da oferta de empregos qualificados e a ausência de operários 

especializados favoreceram a reorganização dos trabalhadores em busca de 

melhores salários. Observe-se, em geral, que os operários especializados possuíam 

consciência política mais desenvolvida, além de maior estabilidade na empresa 

(SEGOVIA, 1990). 

 Dentre os fatores favoráveis à retomada do Movimento Operário, situam-se a 

“generalização do descontentamento com os salários e a organização do trabalho” e 

a “debilidade da dominação política burguesa” sobre as massas. “A burocracia 

sindical sobre a classe deixa o caminho livre para que os operários sigam livremente 

suas lutas contra o capital por métodos combativos e revolucionários”. Entre os 

fatores desfavoráveis, foi de grande importância as “debilidades orgânicas” e o 

“baixo nível de consciência e educação política” no Brasil. Para o autor, que recorre 

à Lênin na análise da consciência sindicalista, a movimentação dos sindicatos limita-

se à luta por melhores salários, dentro da lógica capitalista e da ideologia burguesa 

de vender suas mercadorias pelo melhor preço. (PEDROSO, 1990, p. 136). 

 A organização de um movimento sólido esbarrava na falta de militantes de 

vanguarda capazes de dirigir a massa operária e a ausência de lideranças desta 

nova geração, muitos deles de origem rural. “Após a desarticulação do Movimento 

Operário em 64, com o deslocamento dos sindicatos para as mãos da burocracia a 

serviço da Ditadura e a transformação deles em organismos puramente 

assistenciais, a classe operária não foi capaz de se reorganizar.” (PEDROSO,1990, 

p. 137). 

 Frederico (1979), após realizar importante estudo sobre o comportamento do 

operariado da indústria automobilística do ABC Paulista, argumenta que um dos 
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limites para a formação da “consciência de classe dos operários” é justamente o 

“caráter transicional de uma sociedade agrária” que estaria se modernizando, à 

medida que o 

[...] operário estaria vivendo o entrechoque entre dois tipos de orientações: 
as “tradicionais” do seu meio rural de origem, e as “modernas” que 
caracterizariam o estilo de vida urbano-industrial no qual ele não estaria 
ainda totalmente adaptado. [...] A emergência da consciência de classe 
entre os operários ficaria na dependência da lenta e contínua afirmação dos 
“valores urbanos” sobre os “rurais”, o que pressupõe um longo compasso de 
espera até que se consolide plenamente o processo de modernização e de 
formação de um proletariado liberto do peso de um passado rural. 
(FREDERICO, 1979, p. 13).     
 

 A ausência de uma ideologia nacionalista, gerada pela situação de 

dependência de países centrais, característica dos países da periferia do mundo 

capitalista, também interferiu, segundo Frederico (1979), na formação da 

consciência operária brasileira.
20
 

 Na retomada do Movimento Operário os sindicatos não tiveram participação 

importante; “as lutas foram desencadeadas, conduzidas e levadas a cabo 

independentemente dos sindicatos oficiais, que só atuaram sob pressão da massa 

de trabalhadores, ou solicitados pelos patrões, e que, em geral, traíram a classe e 

desestimularam seu impulso.” (SEGOVIA, 1990, p. 127). A ausência de direção 

política, de coordenação do movimento nas diversas fábricas modernas 

(automobilísticas, metalúrgicas), além dos métodos liberais de trabalho, adotados à 

época, foram limitações importantes para o crescimento do Movimento Operário, que 

se viu golpeado pela Ditadura Militar (SEGOVIA, 1990). 

 Avançando à década de 1990, ainda em relação à atuação dos sindicatos, 

Frederico (1990), aponta que a ausência de objetivos comuns não favoreceu a 

formação da consciência política dos operários, e consequentemente não contribuiu 

para a organização das classes.  Afirma que os sindicatos vêm servindo como 

instrumento do “capitalismo imperialista” para “subordinar e disciplinar” os 

trabalhadores. 

                                                
20
 Frederico também revela como motivo de limitação para a formação da consciência operária a 

situação específica de uma sociedade “subdesenvolvida” onde as classes sociais teriam 
características e formas de relacionamento diferentes do “modelo clássico europeu”. O caráter 
“sociopático” do desenvolvimento da periferia do mundo capitalista faria do assalariamento um 
“privilégio” que contrasta com o “estado de anomia” em que viveria a grande massa da população. 
Teria então formado uma “solidariedade moral” entre a classe operária e a ordem capitalista: o limite 
da consciência operária estaria na negação da pobreza e do subdesenvolvimento e na afirmação de 
uma fase mais avançada da sociedade capitalista ( FREDERICO, 1979).  



47 
 
 

 

 

Os sindicatos oficiais estão esvaziados. Estão falidos enquanto canais de 
reivindicações proletárias, não apresentando nenhuma eficácia para os 
operários encaminharem as menores lutas. Os sindicatos foram esvaziados 
de sua função clássica de negociador do preço da força de trabalho e das 
condições de trabalho. [...] Hoje cumprem um outro destino: o 
assistencialismo (medicina, educação) que libera parcialmente o poder 
público da prestação (deficiente) de serviços. (FREDERICO, 1990, p. 195). 

 

 Frederico (1979), seguindo formulações de Lênin, refere que “a consciência 

de classe implica o conhecimento da identidade de interesses entre todos os 

trabalhadores assalariados, na percepção da diferença, oposição e contradição com 

os demais setores da sociedade, e na ação política organizada – renovada em cada 

conjuntura – sobre o Estado.” (FREDERICO, 1979, p. 40).  

 Identidade fragilizada pela desconfiança de vínculos sigilosos entre o 

sindicato e a administração da empresa, no sentido de conceder benefícios aos 

dirigentes dos sindicatos para reduzir as reivindicações do proletariado 

(FREDERICO, 1979). 

Os sindicatos estão desmoralizados. Os operários que tiveram algum 
envolvimento com o sindicato oficial saíram da refrega com verdadeira  
repugnância e verdadeiro desânimo diante dos resultados. E sentem o que 
ele é: um órgão distante da classe e fora do controle dos operários, 
ineficiente e estreito para responder concretamente aos problemas da 
classe. (FREDERICO,1990, p. 197). 

 

 Afirma-se que os “operários só se filiaram ao sindicato por motivos 

assistenciais: todas as justificativas dadas para a associação ao sindicato apontaram 

para a assistência médico-hospitalar e jurídica proporcionada.” (FREDERICO, 1979, 

p. 60).  

 Sendo assim, no momento em que as fábricas firmam convênios médicos-

hospitalares, diminuiu a necessidade dos funcionários tornarem-se membros dos 

sindicatos, que, “esvaziado até de sua função médico-hospitalar pela concorrência 

da fábrica e afastado como órgão coordenador de interesses de classe pela ação 

repressiva do Estado”, passou a ser visto pelos operários como uma agência capaz 

de fornecer, nos momentos críticos, assistência jurídica para os sócios.” 

(FREDERICO, 1979, p. 62). 

 Voltando ao tema central que é discutir os mecanismos de CS na construção 

do campo de práticas e conhecimento ST (LACAZ, 1996), conclui-se que, mesmo 

com todos os percalços, é inegável que as raízes do CS situam-se na década 1970, 

onde o “novo sindicalismo” e os movimentos sociais se organizavam como 
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protagonistas na luta por direitos trabalhistas e liberdades sindicais.
21
 “Os grandes 

embates gerados contra a Ditadura produziram importantes repercussões na esfera 

jurídico-institucional, materializadas na Constituição de 1988.” (LYRA, 2003, p.15). 

 A prática do CS está intimamente ligada à forma direta de exercer o ideal 

democrático, através da Democracia Participativa.
22
 Este tipo de democracia vem 

sofrendo com a exclusão social, seja pela incapacidade do Estado em articular 

políticas que favoreçam um desenvolvimento econômico e social equilibrado, seja 

pelo descrédito crescente aos movimentos sociais. A capacidade de organização 

dos interesses entre as classes torna-se fragilizada por questões como a 

desmobilização do sindicalismo, as altas taxas de desemprego e o declínio da 

política social, o que torna a participação da sociedade civil ainda mais seletiva e 

restrita a uma pequena parcela da população brasileira (BROSCHI, 2004). Assim, a 

partir destes autores conclui-se que a participação da sociedade civil se restringe 

apenas aos setores mais organizados.  

 O amplo objetivo do CS de garantir o efetivo funcionamento do SUS, incluindo 

acesso universal e equitativo, é exercido pelos Conselhos Municipais de Saúde. 

Entretanto, os Conselhos expostos “às pressões estreitas de tendências e grupos, 

da sociedade e do Governo, vem desviando-se da totalidade da sociedade e da 

cidadania. Fragiliza-se e descredibiliza-se.” (BRASIL/MS/SÉRIE HISTÓRICA DO 

CNS N° 1, 2002). 

 Analisando os acontecimentos locais, nos municípios, onde são formadas as 

bases para as outras instâncias de CS, a presença da sociedade civil nos Conselhos 

de Saúde ocorre a partir de vínculos de subordinação, considerando que a indicação 

de seu Presidente é feita pelos Prefeitos, obviamente com base na legislação que 

                                                
21
 Do ponto de vista sociológico, a fonte geradora das práticas participativas que hoje integram a 

institucionalidade jurídico-política brasileira foi a luta pela redemocratização, levada a cabo nos anos 
setenta, e que teve no "novo sindicalismo" e nos movimentos sociais emergentes os seus mais 
conspícuos protagonistas. Os operários do ABC, liderados por Luís Inácio Lula da Silva, organizaram 
as primeiras greves sob a ditadura, visando à melhoria de salários, direitos trabalhistas, e a conquista 
das liberdades sindicais, tendo como forma de organização a participação direta das bases no 
processo decisório (LYRA, 2003).  
 
22
 A Democracia Participativa ocorre quando o cidadão consegue interferir nas ações estabelecidas 

pelo governo, participando de debates, opinando e deliberando sobre questões pertinentes à 
organização da sociedade ou da esfera pública. Esta participação pode ser direta ou indireta, por 
meio de entidades representativas. Como exemplo, citam-se os Conselhos Municipais de Saúde  ou 
do Meio Ambiente, além da possibilidade de elaborar o orçamento municipal (LYRA, 1998; LYRA, 
2003). 
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prevê tal estratégia. Os Conselhos Municipais de Saúde vinculam- ao recebimento e 

destinação de verbas públicas, e muitas vezes (só) por este motivo se mantém em 

funcionamento, impele aos Prefeitos a indicação do Presidente partidário de seus 

interesses (LYRA, 1998; LYRA, 2003). 

 Outro fator relevante é a redução do Estado e a transferência das 

responsabilidades executivas ao setor privado, “transferência de responsabilidades 

governamentais para “organizações sociais” e “organizações da sociedade civil de 

interesse público” [...] uma crescente mercantilização do atendimento às 

necessidades sociais, abrindo espaço ao capital privado na esfera da prestação de 

serviços sociais.” (IAMAMOTO, 2008, p. 39).  

 Ora, se a legislação sinaliza o CS como sendo o controle e a fiscalização da 

sociedade sobre as ações do Estado, como se estabelece uma atividade regulatória 

de ações que o Estado deixou de executar? 

 A aceitação de deveres como contrapartida de direitos e a tomada de 

decisões a partir do interesse público e não de interesses particularistas 

caracterizam, segundo Lyra (2003), o exercício da democracia direta ou semi-

indireta, sendo, que na lógica da Democracia Participativa, o CS representa o 

exercício da democracia direta.  

 No entanto, a operacionalização dos eventos destinados à discussão das 

ações do Estado, como é o caso das CNSTs, segue regras em que os interesses 

sociais são defendidos por representantes de diversos segmentos sociais, eleitos 

em instâncias locais, por critérios os mais variados, inclusive sob a estratégia de 

indicação por interesses particularistas.  

 Seria este, novamente, o exercício da Democracia Representativa, já que os 

interesses populares estão sob o jugo de um (novamente) representante eleito? 

Estaria a sociedade suficientemente organizada e mobilizada para o exercício da 

Democracia Participativa?  

 A coexistência da Democracia Representativa e a Participativa exige a 

aceitação de diferentes formas de organização administrativa e institucional. A 

Democracia Representativa apropria-se do modelo “vertical burocrático como forma 

exclusiva de administração pública”. Já, a Democracia Participativa adota a inclusão 

de segmentos da sociedade civil como membros integrantes do controle e 

planejamento do funcionamento do setor público, configurando um desenho 
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horizontalizado de gestão. De certa forma, na Democracia Representativa existe um 

componente de participação, que é o voto, este, por sua vez representa a renúncia à 

participação, quando elege outrem para representar interesses coletivos. Já na 

Democracia Participativa encontra-se também o componente de representatividade, 

como exemplo, os Conselhos Municipais. (SANTOS, 2002, p. 75). 

 Pode-se dizer da complementaridade entre uma e outra formas de 

democracia, que exigiriam “o reconhecimento pelo governo de que o 

procedimentalismo participativo, as formas públicas de monitoramento dos governos 

e os processos de deliberação pública podem substituir parte do processo de 

representação e deliberação, tais como concebidos no modelo hegemônico de 

democracia.” (SANTOS, 2002, p. 76). 

 Os partidos políticos representariam a Democracia Representativa, e os 

movimentos sociais, a Democracia Participativa. Diante da falta de articulação entre 

partidos e movimentos sociais, sugere-se ser impossível que ambos possam ser 

complementares. Enquanto os partidos políticos sofrem de um processo de 

homogeneização de bases sociais e perda de ideologia, os movimentos sociais vêm 

trabalhando na perspectiva de atender questões específicas como diferenças 

culturais, sexuais e territoriais (SANTOS, 2007). 

 A complexidade que envolve a representatividade sugere incursões às 

questões qualitativas e quantitativas, gerando dúvidas como: É mais representativo 

quem foi eleito com um quantum maior de votos? É mais representativo quem 

apresentou a melhor proposta para atender aos interesses da comunidade? 

 Santos (2002), em análise dos processos de democratização pelos quais 

passaram os países do hemisfério Sul, no século XX, indica uma outra forma de 

democracia, vinculada ao projeto neoliberal de globalização, a Democracia Liberal, 

consolidada pelas sociedades capitalistas, principalmente nos países centrais, como 

mecanismo de estabilização
23
 entre a democracia e o capitalismo. Como exemplo da 

Democracia Liberal, citam-se as situações em que, quando há interesses contra-

hegemônicos em evidência, a tendência é combatê-los por via da cooptação por 

                                                
23
 “Essa estabilização ocorreu por duas vias: pela prioridade conferida à acumulação de capital em 

relação à redistribuição social e pela limitação da participação cidadã, tanto individual, quanto 
coletiva, com o “objetivo” de não “sobrecarregar” demais o regime democrático com demandas 
sociais que pudessem colocar em perigo a prioridade de acumulação sobre a redistribuição.” 
(SANTOS, 2002, p. 59).  
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grupos sociais superincluídos ou por via da integração em contextos institucionais 

que lhe retiram o potencial democrático e de transformação das relações de poder, o 

que indica a vulnerabilidade e a ambiguidade da participação. 

 A cooptação da participação poderá ocorrer por vias como a “burocratização 

da participação, a reintrodução de clientelismo sob novas formas, a 

instrumentalização partidária, pela exclusão de interesses subordinados através do 

silenciamento ou da manipulação das instituições participativas.” (SANTOS, 2002, p. 

75). Frise-se que tais situações serão abortadas pela aprendizagem coletiva dos 

processos democráticos.  

 Considerando os arranjos participativos em prática no Brasil, especificamente 

no caso das CNST, nota-se a presença das Comissões Transitórias, previstas no 

Regimento Interno do CNS, cujo teor apresenta-as em caráter complementar à 

atuação do Conselho. A nomeação dos membros que irão compor as Comissões 

Transitórias é atribuída ao Ministro da Saúde, a partir de uma Portaria que 

estabelece também as funções dos membros participantes. 

 A Comissão Organizadora das Conferências é considerada uma Comissão 

Transitória e desempenha importante papel na condução dos temas e no formato 

das discussões a serem realizadas. Sua composição é determinada a partir da 

indicação de representantes, cuja origem pode ser do Governo Federal, dos 

Conselhos Locais e Estaduais, de sindicatos, da iniciativa privada e de segmentos 

diversos, como os movimentos sociais organizados. No caso da I CNST a 

composição da Comissão está dividida em: Comissão Organizadora, Secretaria 

Executiva, Assessoria e Comissão Relatora, além de um Comitê Assessor.   

 Observe-se que esta formação tem representação densa do governo, 50% 

dos membros são ligados às instituições governamentais, sejam elas Ministérios, 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS, 

Secretarias Estaduais e Delegacia Regional de Trabalho. Nota-se ainda a pouca 

expressão dos sindicatos e movimentos sociais, conforme gráfico abaixo: 

 
Gráfico 1 – Distribuição dos Membros Participantes da Comissão Organizadora, Secretaria  
           Executiva, Assessoria, Comissão Relatora e Comitê Assessor da I  CNST 
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Fonte: Adaptado do Relatório Final da I CNST, 1986 

 
 Tal estrutura organizacional, seja pela indicação dos membros afeita ao 

Ministro da Saúde ou pela presença maciça de representantes do poder 

hegemônico, demonstra a ocorrência da transformação da participação em um 

“Controle Social organizado de cima para baixo, no qual interesses e atores 

hegemônicos encontram uma nova forma de prevalecer sobre interesses de atores 

subordinados, com menos capital político ou de organização.” (SANTOS, 2002, p. 

61). 

 Pode-se dizer sobre a prática do que Santos (2002) refere como cooptação 

por grupos sociais superincluídos. Além do mais, os problemas quando são tratados 

sob uma mesma ótica, tendem a permanecer como tal ou assumir novas formas, 

ainda mais complexas. 

 Frise-se que, aqui, a prática da Democracia Participativa apresenta-se de 

forma corporativista, a qual vem acompanhada do exercício do poder
24
 como meio 

                                                
24
 Em referência à análise que Michael Foucault faz sobre o “poder” na concepção marxista, vê-se 

que seu papel é manter as relações de produção e reproduzir a dominação de classes. Sendo assim, 
o poder político encontraria, na economia da circulação dos bens, a sua forma concreta de 
funcionamento. No entanto, Foucault reflete que o poder não pode ser concedido, nem trocado nem 
tomado, pois ele só existe de fato no exercício da ação, a partir de relações de força, a partir da 
repressão dos indivíduos, dos instintos e das classes. Portanto, ao dizer-se que o poder é próprio de 
uma relação de força, Foucault estabelece em sua análise que o poder é guerra, sendo a política uma 
guerra prolongada pela reprodução dos desequilíbrios das forças (FOUCAULT,1982).  
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de beneficiar interesses particularistas, e neste caso, o interesse hegemônico é o 

governamental. Mesmo com a participação do sindicalismo de esquerda e do 

movimento popular, em que o corporativismo também é forte, nota-se a presença 

maciça de membros representantes de instâncias governamentais ou a elas ligadas. 

 Em relação ao total de participantes, pode-se concluir pela participação de 

526 pessoas, distribuídas em 399 Delegados e 127 Observadores. Os Delegados 

ainda se distribuem em 7 categorias, observe-se: 

Gráfico 2 – Distribuição dos Participantes da I  CNST – 526 no total 
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127; 24%
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Fonte: Adaptado do Relatório Final da I CNST, 1986 

 
 
Gráfico 3 – Distribuição dos Delegados da I  CNST – 399 no total 
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Fonte: Adaptado do Relatório Final da I CNST, 1986 
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 Das discussões realizadas neste primeiro grande encontro nacional sobre ST, 

mesmo que sob a presença hegemônica do governo, podem-se retirar diretrizes que 

merecem destaque, como a proposta de revisão da legislação e da política geral de 

Segurança e ST com a participação dos trabalhadores, além da criação de um 

Sistema Único de Saúde cuja população organizada deveria participar de suas 

discussões, gerenciamento e controle.  

 Tais indicações resultaram na formulação de propostas e na mobilização da 

sociedade para as posteriores conquistas, mesmo que tidas somente como os 

princípios estabelecidos na Constituição Federal, tais como o Art. 7° – Direito dos 

Trabalhadores e Art. 200- Inserção da Área de Saúde do Trabalhador no SUS, e 

direito de participação, referido em diversos locais do texto constitucional. Indícios 

das importantes conquistas trazidas pelo CS na construção do campo ST. 
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5. A II CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E O 

MOMENTO DA DESREGULAMENTAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

 Em 1994 aconteceu a II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (II 

CNST), após intervalo de 8 anos da I CNST, marcando a retomada do grande 

evento temático deste campo de conhecimento.  

 O momento é propício para realizar um balanço sob as bases jurídicas que se 

formaram a partir dos acontecimentos que sucederam o fim da Ditadura em 1985, 

isto é, a VIII Conferência Nacional de Saúde  e I CNST. Dentre eles, podemos citar a 

promulgação da Constituição Federal de 1988
25
 e a adoção da Lei n° 8.080 e n° 

8.142, em 1990, que regulamentam o SUS. Estruturas legislativas sobre as quais, 

posteriormente, seriam estabelecidas as estratégias e a operacionalização de uma 

nova concepção de Estado, de Direitos e de Deveres Sociais. 

  Após a ordenação destas leis, e até nos dias atuais, observam-se constantes 

discussões e desencontros sobre sua acepção, sejam pelas diferentes 

interpretações de sua leitura, ou pelas variações nas formas de execução desta. 

Somam-se agravantes como a extensão territorial brasileira, a crescente 

desigualdade social, a impossibilidade no alcance de assistir à saúde de toda a 

população e ainda, a adoção de políticas sociais fincadas no modelo neoliberal
26
, o 

que em muito prejudicou a implementação de um aparato legal baseado no Estado 

de Bem-Estar
27
 social. 

                                                
25
 “A Constituição Federal de 1988 configurou um pacto social preciso, apontando, pela primeira vez 

na história brasileira, para a construção de uma espécie de Estado de bem-estar social. No entanto 
esta conquista social realizava-se no momento em que, no plano internacional, ocorriam processos 
de reestruturação do capital mundial e a crise do chamado socialismo real, na intenção de legitimar a 
ideologia neoliberal, pela desregulamentação, flexibilização e privatização do Estado, elementos 
inerentes à mundialização operada sob o comando do grande capital.” (NETTO, 1999, p. 77). 
 
26
 “A ideologia neoliberal, caracterizada pela presença do Estado no controle do mercado e da 

economia, e pela ausência deste mesmo Estado nas questões sociais, orienta-se por estratégias de 
redução dos gastos com políticas públicas de bem-estar e pelo aumento da taxa de desemprego, 
como tentativa de criar grupos reserva de trabalho e fragmentar as organizações sindicais.” 
(ANDERSON, 1995, p. 12).  
 
27
 “A construção do Estado de Bem-Estar ou Welfare State  foi largamente influenciada pelo fato de o 

crescimento econômico ter ocorrido de forma rápida e sustentada na maioria dos países 
desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial – nos anos 50 e 60. Caracterizou-se pela 
universalização da cobertura e alargamento do próprio conceito de proteção social. Além da garantia 
de renda ao desemprego, alguns países chegaram a incorporar, enquanto risco social, a habitação, 
os cuidados relativos a crianças pequenas e o re-treinamento da mão-de-obra. Foi visto como peça 
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 No momento em que são votadas as diretrizes da Lei maior, a qual revela o 

desejo de implantar uma política de Bem-Estar, de Direitos Sociais, de igualdade e 

justiça [em que o Estado é a plataforma para se alçar tamanho voo], a adoção do 

modelo neoliberal [no qual uma das prerrogativas é reduzir a ação estatal no âmbito 

das políticas de Bem-Estar Social], prenuncia a impossibilidade de fazer valerem as 

orientações da “Constituição Cidadã”. Tal situação veio favorecer os conflitos de 

interesses, os clientelismos, as perdas de direitos sociais e o enfraquecimento de 

um sentimento que começava a ressuscitar das cinzas da repressão vivida nos anos 

de chumbo 1964 a 1985 – o sentimento de ser cidadão brasileiro e ter garantidos os 

Direitos Sociais (ESCOREL, NASCIMENTO & EDLER, 2005). 

 Frise-se que em 1990 iniciava-se o governo Collor de Melo com a adoção do 

modelo neoliberal de desenvolvimento, implementado a partir de profundas 

modificações nos planos econômico-político e social. Uma delas foi o “seqüestro de 

todas as reservas líquidas- inclusive depósitos à vista e na poupança, por um ano e 

meio”. A gestão Collor foi marcada pela corrupção, recessão econômica e 

descontentamento geral da população, culminando no seu impeachment em 1992, 

após a descoberta do “imenso plano de extorsão que se implementava a partir do 

Planalto.” (SINGER, 1999, p. 28).  

 Voltando ao conceito de Democracia Representativa, discutido no capítulo 

anterior, Santos (2007) argumenta sobre a existência de dois momentos distintos em 

sua consumação, aquele em que o público autoriza a representação, e outro em que 

o mesmo solicita a prestação de contas do planejamento divulgado. No processo 

eleitoral vota-se em alguém que está autorizado a decidir pelos outros e prestar 

contas num segundo momento. Neste caso, vê-se que a prestação de contas não foi 

feita de forma transparente, o que reflete negativamente no processo de escolha de 

representantes, “os representados não se sentem representados por seus 

representantes.” (SANTOS, 2007, p. 92).   

 Vê-se ferido o princípio de legitimidade do poder representativo, o que, 

segundo Rawls (2000)
28
, refere-se ao exercício do poder político de acordo com 

                                                                                                                                                   
chave para auxiliar na construção de uma forma de gestão da força de trabalho, permitindo viabilizar 
o padrão de acumulação taylorista/fordista.” (MARQUES, 1997, p. 214).  
 
28
 “Uma sociedade democrática deve ser vista como um sistema social completo e fechado,  

“completo no sentido de ser auto-suficiente e ter espaço para todos os principais objetivos da vida 
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elementos constitucionais, endossados por todos os cidadãos e formulados à luz de 

princípios e ideais compartilhados. Acredita-se que o poder político é legítimo, à 

medida que impõe o dever moral e o dever de civilidade, formulado à luz da 

equanimidade em saber decidir sobre o que é mais razoável, considerando os 

próprios pontos de vista e os de outros. Um cidadão democrático é aquele que 

compreende um ideal de razão pública (NETTO, 1999).  

 No início dos anos 1990, o Brasil encontrara-se diante do descrédito, da 

imoralidade e da ausência de razão e consciência política e do baixo [ou nenhum] 

comprometimento com o projeto para construir uma nação soberana.  

 É neste obscuro cenário que, em 1993, assume Itamar Franco para concluir o 

mandato de Collor, permanecendo até 1995. Na ocasião, Fernando Henrique 

Cardoso foi Ministro da Fazenda e responsável pela implantação do Plano Real
29
, 

condição que lhe favoreceu concorrer ao posto de presidente da República em 1995 

e, depois, o segundo mandato em 1999.   

 Ao contrário da I CNST que acontecera em um momento em que a prioridade 

seria reduzir desigualdades através da universalização da proteção social, no seu 

amplo sentido, a II CNST acontece num terreno e período nos quais a transição 

ideológica, política, econômica, cultural e social sugerem a adoção da 

desregulamentação dos direitos sociais, inclusive o direito ao trabalho.  Observe-se 

o relato da Comissão Organizadora desta Conferência, 

Apesar da difícil conjuntura nacional, tanto política, social como econômica, 
com os trabalhadores enfrentando dificuldades agravadas pela tentativa de 
implantação do projeto neoliberal, com a Revisão Constitucional impondo 
riscos às conquistas alcançadas no processo constituinte de 1988, com o 
sucateamento crescente do estado, principalmente nas áreas ditas sociais, 
onde está incluída a saúde, foi possível, com a soma de esforços dos atores 
envolvidos, realizar a II CNST com alto grau de representatividade. Apesar 
do quadro exposto anteriormente, esta participação demonstra que a saúde 
constitui uma das prioridades para a classe trabalhadora. (BRASIL/ MS/ 
ANAIS II CNST, 2001, p. 03). 

   

                                                                                                                                                   
humana” e fechado “no sentido de que só se entra nela pelo nascimento e só se sai dela pela morte.” 
(RAWLS, 2000, p. 84). 
 
29
 O Plano Real tinha como principal objetivo a estabilização dos preços, porém foi responsável por 

mudanças estruturais no aparelho do estado federal e no sistema previdenciário. Entre elas, a 
abertura do mercado brasileiro (de bens e serviços) ao capital internacional, aliado a uma forte 
redução do papel empresarial estatal, com a privatização do patrimônio público e a redução dos 
fundos públicos para o financiamento das políticas sociais voltadas para a massa de trabalhadores. 
Reforma feita na perspectiva neoliberal conduzida contra o espírito da Constituição de 1988 (NETTO, 
1999).  
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 No intuito de esclarecer esta situação, faz-se necessária breve incursão no 

modelo de governo adotado à época. 

 Na opinião de Ianni (2000, p. 51), o fator mais agravante neste período é o 

“abandono e o desmonte do projeto nacional” visando à implantação de um “projeto 

de capitalismo transnacional”, ou seja, a “transformação do aparelho estatal em 

aparelho administrativo do capitalismo global”, no qual as “classes dominantes em 

escala mundial” se utilizam dos governantes nacionais como meros funcionários. 

 Esta separação entre Estado e Sociedade se intensifica com a   

 
[...] privatização dos sistemas de ensino e de saúde, ao mesmo tempo em 
que se redefinem as relações de trabalho e as condições de funcionamento 
da previdência, de maneira a favorecer a transformação dessas esferas da 
“questão social” em espaços de aplicação lucrativa do capital privado, no 
qual predominam as empresas, corporações e conglomerados 
transnacionais. (IANNI, 2000, p. 52). 

  

 No governo FHC, o Estado, segundo Paula (2005), passa a ocupar o papel de 

administrador da nação seguindo uma vertente gerencial, cuja origem foi a crise do 

nacional-desenvolvimentismo
30
 e críticas ao patrimonialismo

31
 e autoritarismo do 

Estado Brasileiro. O contexto desenhava-se sobre o movimento internacional de 

reforma do Estado, iniciado na Europa e nos Estados Unidos, durante os governos 

de Margareth Thatcher e de Ronald Reagan
32
.  A ênfase é dada às dimensões 

econômica-financeira e institucional-administativa, e teve como principal orientação 

                                                
30
 “A abordagem nacional-desenvolvimentista tinha como pressuposto a constituição de nações em 

cada país latino-americano, que aproveitara da crise do norte para iniciar suas revoluções nacionais. 
Baseado neste fato o desenvolvimentismo propunha que, em cada país, o novo empresariado 
industrial se constituísse em burguesia nacional, e se associasse aos técnicos do governo e aos 
trabalhadores urbanos na realização da revolução nacional e industrial.” (DINIZ & BRESSER-
PEREIRA, 2007. pp. 70-71).   
 
31
 “O patrimonialismo brasileiro teve como uma de suas conseqüências gerar uma relação promíscua 

entre o espaço (que deveria ser) público e privado. Como conseqüência, a sociabilidade brasileira 
tem uma percepção limitada de um espaço público diferenciado do privado. O espaço público é visto 
ou como extensão do espaço privado no qual se desconhecem a existência e a convivência com 
outros interesses ou é tratado como terra de ninguém, espólio a ser capturado ou bem que pode ser 
dilapidado.” (SORJ, 2001, p. 30).    
 
32
 “O enfoque gerencial da administração pública emergiu com vigor na Grã-Bretanha e nos Estados 

Unidos depois que os governos conservadores assumiram o poder em 1979 (governo Thatcher) e em 
1980 (governo Reagan), o que levou alguns analistas a verem, nesse enfoque, uma visão 
intrinsecamente conservadora.” (BRESSER-PEREIRA & SPINK, 1998, p. 30). Tal estratégia levou 
estes governos a uma reforma administrativa profunda que contestava o antigo consenso social pró- 
Welfare State. Dentre as estratégias, a redução dos gastos com pessoal e a necessidade de 
aumentar a eficiência governamental (BRESSER-PEREIRA & PACHECO, 2005).    
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o mercado, seguindo as práticas neoliberais de estabilização econômica, a cultura 

do empreendedorismo, e adoção do código de valores e condutas que garantiriam o 

controle, a eficiência e a competitividade. 

 Faz-se saber que a reestruturação prevista no Plano Diretor do governo FHC 

apresentava como característica a divisão das atividades em “exclusivas” do Estado, 

realizadas pelas secretarias, agências executivas e reguladoras, e as “não-

exclusivas” do Estado, executadas pela iniciativa privada e organizações sociais, 

além da contratação de serviços de apoio terceirizados. Como segue: 

 

Atividades exclusivas do Estado Atividades não-exclusivas do Estado 

• Legislação; 

• Regulação; 

• Fiscalização; 

• Formulação de Políticas Públicas; 

• Serviços de caráter competitivo, incluindo os 

serviços sociais (saúde, educação e assistência 

social) e científicos; 

• Atividades auxiliares ou de apoio, incluindo limpeza, 

vigilância, transporte, serviços técnicos e de 

manutenção, sujeitos à licitação pública e 

terceirizados; 

Fonte: Adaptado de Paula (2005) 

 

A mudança nos aspectos gerencial e cultural, nas três esferas de Governo, 

Municipal, Estadual e Federal, seria favorecida pela adaptação do setor público de 

“ferramentas de gestão utilizadas no setor privado [...] como os programas de 

qualidade e a reengenharia organizacional.”
33
 (BRESSER-PEREIRA, 1998 apud 

PAULA, 2005, p. 38). 

 De acordo com Paula (2005), a organização administrativa do Estado, no que 

se refere às “atividades exclusivas” compõe a seguinte distribuição: 

SETORES ATRIBUIÇÕES 

Ministérios e Secretarias de políticas 

públicas  

• Planejar e controlar políticas governamentais; 

Câmaras setoriais e Comitês Executivos • Produzir e avaliar as políticas e ações 

governamentais; 

Agências Executivas • Implementar as políticas públicas por meio das 

Autarquias e fundações públicas; 

                                                
33
 A Reforma no aparelho do Estado fora conduzida pelo Ministério da Administração e Reforma do 

Estado (MARE), sob o comando de Luiz Carlos Bresser-Pereira. 
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Agências Reguladoras • Regulamentar e regular as empresas públicas 

e setor privado; 

Fonte: Adaptado de Paula (2005) 

 

 Esta forma de gerencialismo
34
, que empresta ferramentas das empresas 

privadas, limita as ações do Estado à atividade de somar dividendos no intento de 

acumular riquezas, materializadas pelas altas taxas tributárias impostas à 

população.  

 Dentre as duras medidas implementadas, faz-se necessário lembrar da 

adoção do arrocho fiscal, aumentando a carga de impostos aos Estados e 

municípios, diminuindo as receitas e obrigando-os a efetuar a amortização de suas 

dívidas, o que forçosamente condicionou-os a privatizar empresas públicas, 

vitimando os “setores mais carentes da sociedade, que dependem crucialmente de 

serviços prestados pelo poder público, sobretudo no âmbito estadual e municipal. 

[...] o resultado foi [...] uma deterioração dos serviços sociais – de saúde, educação, 

assistência social e outros.” (SINGER, 1999, p. 39). 

 Esta situação, vista ao longo dos anos seguintes, 

[...] ampliou a demanda pelos serviços sociais prestados pelo setor público 
– desde o seguro-desemprego até a transferência de alunos das escolas 
privadas às públicas e o aumento da procura por assistência à saúde, 
inclusive de saúde mental e das vítimas da violência urbana, intensificada 
pela marginalização da crescente massa de trabalhadores de qualquer 
forma legítima de participar da produção social. (SINGER, 1999, p. 41). 
 

 A Sociedade Civil que, conforme Ianni (2000), é articulada pelos partidos 

políticos, pelos sindicatos, movimentos sociais, correntes de opinião pública, mídia e 

igrejas, é levada a reorganizar-se na tentativa de buscar uma nova forma de 

emancipação. Os setores subalternos encontram maiores dificuldades de 

reestruturar-se diante de um Estado administrador de classes, “alheio às tendências 

predominantes no âmbito das classes e grupos sociais que compõem a maioria do 

povo.” (IANNI, 2000, p. 55).  

 Após ter estado sob tutela da Ditadura Militar, a Sociedade Civil experimenta 

o poder político-econômico trazido pela globalização capitalista neoliberal e se 
                                                
34
 Bresser-Pereira e Spink (1998) referem a existência de duas formas de gerencialismo, o  puro, cuja 

orientação era para o consumidor e o gerencialismo reformado, onde a orientação  seria para o 
cidadão. Formas diferenciadas de administrar o aparelho público, onde prevalecia o gerencialismo  
puro, que teve como  principais objetivos reduzir os custos do setor público e aumentar sua 
produtividade, a partir da busca pela eficiência.  
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depara com a ausência de mecanismos que deem conta de contrariar o poder 

hegemônico do capital.  

 Em relação à discussão do campo ST, observe-se que as mudanças no plano 

econômico-social, trazidas pelo processo da globalização neoliberal, provocam 

diminuição da força social dos trabalhadores, 

Enquanto a classe operária se constituía no pivot da resistência e do 
combate ao capitalismo, funcionando como o motor da mudança, cabia ao 
Estado apenas reconhecer e generalizar as conquistas oriundas de sua luta. 
Agora, porém, o quadro é outro. O processo de globalização fragmenta e 
desestrutura as relações sociais, fragilizando as relações de trabalho. 
(LYRA, 2003, p.15). 
 

 Os novos sujeitos que surgem no novo modelo produtivo não possuem a 

mesma organização do antigo proletariado, em virtude da precarização das relações 

de trabalho e da imensa “categoria de excluídos da sociedade capitalista: os sub-

empregados, os sem-emprego”, os "inempregáveis", os “sem-teto”, os “sem-terra”. 

Somado a isto, um Estado que se apresenta descomprometido com as políticas de 

integração social e uma ordem jurídica “incapaz de assegurar canais de participação 

popular e acolher as demandas dos excluídos.” (LYRA, 2003, p.16).  

 Considerando que na década de 1990 as políticas públicas estavam voltadas 

para a implantação do modelo de administração gerencial, formou-se um grupo, 

liderado por “intelectuais de esquerda e algumas lideranças do Partido dos 

Trabalhadores (PT), que se opunham ao projeto gerencial de reforma do Estado.” 

(PAULA, 2005, p. 39).   

 A constituição de organizações populares não dependia de representação 

política tradicional e seria considerada, por Genro (1997, apud PAULA, 2005, p. 40), 

esfera pública não estatal, ações não governamentais de “co-gestão e participação 

dos cidadãos nas decisões públicas.”  Para Doimo (1995 apud PAULA, 2005, p. 39) 

“consolidava-se o campo movimentalista, no qual transitavam os movimentos 

populares e sociais, o movimento sindical, as pastorais sociais, os partidos políticos 

de esquerda e centro-esquerda, e as ONGs”. 

 No entanto, Paula (2005) refere que este movimentalismo apresentou-se de 

forma fragmentada durante o governo FHC, sendo reconsiderado posteriormente 

como projeto político após as eleições de 2002, com a vitória de Lula. 

 Sabe-se que, na construção do campo ST, as relações sociais manifestam-se 

intensamente. Nesta perspectiva, optou-se por enfatizar os posicionamentos dos 
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atores sociais representantes das classes trabalhadoras, ou de outros segmentos de 

interesse, os quais se fazem presentes nas reuniões do CNS que antecederam a IX 

Conferência Nacional de Saúde em 1992 e a II CNST em 1994. 

 A análise de conteúdo das Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias, no 

período de 1991 a 1994, propicia melhor entendimento das discussões que 

permeiam aquele campo. Para apreender este período histórico, foram analisadas 

as Atas de número 01 ao número 42 do CNS, com o intuito de buscar o conteúdo 

das proposições em discussão, relativas ao campo ST. Na sequência, foram 

analisados os Relatórios Finais da IX Conferência Nacional de Saúde e da II CNST.  

 Saliente-se que o CNS fora reformulado a partir do governo Collor, sendo 

que, na sua primeira reunião, nos dias 25 e 26 de abril de 1991, propõe-se a criação 

das Comissões Permanentes do Conselho
35
 na intenção de favorecer a articulação 

entre os diversos setores que compõem o complexo quadro administrativo-político 

brasileiro (BRASIL/ MS/ ATA n° 01/91). Cita-se dentre elas, a Comissão Intersetorial 

de Saúde do Trabalhador, denominada CIST, instituída pela Resolução n° 11 de 31 

de outubro de 1991 [sua implementação ocorrera apenas em 1992]. 

 A CIST tem importante papel no Controle Social (CS) em ST, visto que é 

composta por representantes de diversos segmentos que representam trabalho-

estado-capital. Ao longo dos anos, observam-se alterações na composição desta 

comissão; no entanto, no período de 1991 a 1996 prevaleceu o seguinte quadro e 

intenções: 

COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST 

• Finalidade: promover a articulação e a intercomplementariedade de políticas, programas e 

ações de saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. 

• Composição:  11 componentes de órgãos governamentais de âmbito nacional e seus centros 

de referência e de entidades civis relacionadas às suas temáticas, quer sejam de prestadores de 

serviços, de profissionais, de usuários ou de proteção e defesa do cidadão; 

• Indicações: serão feitas pelos dirigentes das diferentes organizações e designados pelo Ministro 
                                                
35
 As Comissões Intersetoriais estão previstas na Lei Orgânica da Saúde, n° 8.080/1990 – em seu 

artigo 12, “Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de 
articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. E em seu artigo 13 ficam 
estabelecidas as seguintes atividades: alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; 
vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; recursos humanos; ciência e tecnologia; e saúde do 
trabalhador (BRASIL, 1990 a).  
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de Estado da Saúde; 

• Coordenação: será indicado coordenador pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde e 

designado pelo Ministro de Estado da Saúde; 

• Competências:  

1. Promover os estudos e propor as medidas que julgar cabíveis para o aperfeiçoamento das 

políticas, programas e ações de que tratam as áreas temáticas das respectivas comissões, no 

que concerne ao interesse da saúde; 

2. Propor as medidas para o aperfeiçoamento das ações do Sistema Único de Saúde 

relacionadas às temáticas das respectivas comissões; 

3. Desenvolver e recomendar instrumentos e mecanismos para o aperfeiçoamento das práticas 

de integração entre órgãos; 

4. Desempenhar atribuições de assessoramento técnico para o Conselho Nacional de Saúde. 

• Funcionamento: O funcionamento das comissões intersetoriais obedecerá no que couber e em 

ordem de precedência, o Regimento do Conselho Nacional de Saúde, as determinações desta 

Resolução e outras do Conselho Nacional de Saúde, as definições de auto-regulamentação. 

• Representantes:  

1. Ministério da Saúde – Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária; 

2. Fórum Sindical; 

3. Departamento de Saúde Ocupacional da Faculdade de Saúde Pública da Universidade São 

Paulo; 

4. Ministério do Trabalho e da Previdência Social – Departamento de Segurança e Saúde do 

Trabalhador; 

5. CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura; 

6. FUNDACENTRO - Ministério do Trabalho e da Previdência Social – Fundação Jorge Duprat 

de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho ; 

7. INST - Instituto Nacional de Saúde no Trabalho; 

8. CUT - Central Única dos Trabalhadores; 

9. DIESAT  - Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes 

de Trabalho ; 

10. CNI - Confederação Nacional da Indústria; 

11. ANAMT - Associação Nacional de Medicina do Trabalho; 

12. CGT  - Confederação Geral dos Trabalhadores. 

Fonte: Adaptado da Resolução nº 011, de 31 de outubro de 1991 
 
 Observe-se que, durante todas as reuniões do CNS entre os anos de 1991 e 

1992, não houve qualquer manifestação que merecesse destaque sobre a temática 

ST. Mesmo com a participação de representantes sindicais urbanos e outros 

segmentos das categorias de trabalhadores, a exemplo a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores da Agricultura – CONTAG. 



64 
 
 

 

 

 Em 1992 a CIST aparece como assunto da 13ª reunião, ocorrida em 07 de 

maio, na qual o Conselheiro Carlos Reinaldo de Souza, representante da 

Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM, “solicitou, por 

escrito, que a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador se reunisse ainda no 

mês de maio do corrente ano e que nessa primeira reunião, apreciasse estudos 

técnicos sobre doenças profissionais.” (BRASIL/ MS/ ATA n°13, 07/05/92, p. 02). 

 Note-se que a preocupação implícita no conteúdo citado não ultrapassa o 

campo do adoecimento ocupacional, assunto não menos importante, porém sem 

vinculações diretas sobre o que se pretende, em um fórum de discussão em que 

perpassam assuntos relacionados às políticas de planejamento de estratégias 

relativas ao complexo campo referido.  Considere-se que o presente discurso parte 

de um Conselheiro representante da CONAM e não de sindicatos ou outro segmento 

que representaria os trabalhadores, apesar de estarem presentes à reunião. 

 No auge da discussão sobre o impeachment 
36
 de Collor, que ocorreria em 02 

de outubro de 1992, acontece a IX Conferência Nacional de Saúde, de 09 a 14 de 

agosto, seis anos após a realização da memorável VIII Conferência Nacional de 

Saúde. Na ocasião, o tema central fora a “Saúde: Municipalização é o caminho”, no 

entanto, as discussões referiam-se mais às questões estruturais da política de 

governo adotada no momento.   

 A crise, na qual mergulhara o Governo Federal, foi o motivo de elaboração da 

“Carta da IX Conferência Nacional de Saúde à sociedade brasileira”, cujo título “Em 

defesa da vida e da ética: Fora Collor” trazia em seu bojo a ideia de que “o governo 

Collor levou o Brasil a uma tragédia sanitária jamais assistida.” (BRASIL/MS/ 

RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 15).  

 Na correspondência citada, a IX Conferência Nacional de Saúde posiciona-se 

a respeito das mudanças estruturais e ideológicas do governo, 

A nova Constituição Brasileira assegura o direito à saúde e prevê a criação 
de um sistema democrático comprometido com as necessidades da 
população. Apesar disso, este governo violentou todos esses princípios e 
intensificou um período de desrespeito à Ética, à moral, e ao interesse 
público sem precedentes. Esse quadro dramático se agrava com os efeitos 
de uma política econômica recessiva e privatizante que concentra renda, 

                                                
36
 Ver a respeito em NETTO, José Paulo. FHC e a política social: um desastre para as massas 

trabalhadoras – pp. 75-90. In: Ivo Lesbaupin,. O desmonte da nação: Balanço do Governo FHC. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 199 p. 
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marginaliza e exclui milhões de pessoas, características do modelo 
neoliberal. (BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 15). 
 

 O convite feito à sociedade fora na intenção de “que o movimento social 

redobre o trabalho que já vinha fazendo contra a corrupção e contra a política 

econômica e exija nas ruas, o FORA COLLOR JÁ.” (BRASIL/MS/RELATÓRIO 

FINAL IX CNS, 1993, p. 15). 

 Observe-se que, no momento, os atores presentes, inclusive representantes 

do governo, discutem a legitimidade do poder até então hegemônico, “o fisiologismo, 

o clientelismo, a corrupção e a impunidade, práticas antigas e tradicionais dos 

governos conservadores, passam a agudizar em níveis tão inimagináveis neste 

governo, que colocam em xeque a governabilidade e a sua própria legitimidade.”  

(BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 19). 

 Reflexos do movimento que se formava em oposição a um governo que 

estaria disposto a desmantelar um projeto de Estado-Nação construído sob as duras 

experiências do regime militar.  

 Outras manifestações são feitas na referida correspondência 

O povo brasileiro vive a penúria de um modelo econômico que marginaliza e 
discrimina a maioria. Este modelo econômico aumenta a miséria e 
determina uma perspectiva de vida pequena. Por isso, a luta pela 
Seguridade Social e pelo Sistema Único de Saúde é um ato em legítima 
defesa daqueles que nada tem, mas que representam a dignidade de quem 
exige democracia e justiça. [...] A consolidação da democracia e a 
instauração da justiça social exigem que cada brasileiro se una ao 
sentimento nacional de dar um basta à impunidade, à corrupção, à miséria. 
(BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 09). 
 

 A IX Conferência Nacional de Saúde foi uma tentativa de recuperar o 

compromisso da Reforma Sanitária em garantir direitos e o acesso às políticas 

sociais abandonadas pelo governo sob o comando de Collor de Melo. A Comissão 

Organizadora manifesta-se em relação ao momento referindo que o “povo brasileiro 

é capaz e obstinado com a idéia de que pode ter uma sociedade melhor, sem as 

desigualdades gritantes de hoje, em que cada um seja reconhecido em sua 

individualidade, expressando uma vontade coletiva de transformação.” (BRASIL/MS/ 

RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 09). 

 A IX Conferência Nacional de Saúde teve como temas centrais de discussão 

a Sociedade, Saúde e Governo, a Seguridade Social, a Implementação do SUS e o 

CS. Sendo que na discussão temática, Sociedade, Saúde e Governo, encontra-se 

relato sobre a ST, em que os participantes refletem sobre o elevado número de 
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acidentes de trabalho com milhares de mortes e incapacidades permantentes, e 

sobre “as políticas econômicas, subordinadas ao interesse do capital, que 

realimentam o processo de exclusão social, dificultando a incorporação de grande 

parte da população no mercado de trabalho, provocando o desemprego e a miséria.” 

(BRASIL/MS/RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 18).  

 No eixo temático Seguridade Social, a IX Conferência Nacional de Saúde 

propõe estratégias de enfrentamento de questões referentes ao trabalho, como a 

maior fiscalização no cumprimento da legislação do trabalho, na intenção de garantir 

“o direito da carteira assinada”, além de incluir assuntos como o direito ao acesso a 

resultados de exames admissionais, periódicos e demissionais pelos 

trabalhadores
37
, punição aos empregadores que exijam “atestados de esterilização 

e/ou teste de gravidez para mulheres trabalhadoras” e garantia de “aposentadorias 

especiais justificadas pela natureza e condições de trabalho.” (BRASIL/MS/ 

RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 22).  

 Em relação ao SUS e à ST a IX Conferência Nacional de Saúde aprova 

medida para fortalecer os serviços de ST nos municípios e o repasse da “Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) e 

da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho (SSMT) do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, para o SUS [...] técnicos que atuam na área de 

Saúde do Trabalhador para os municípios.” (BRASIL/MS/RELATÓRIO FINAL IX 

CNS, 1993, p. 24).  

 Refere ainda sobre a necessidade de  

[...] garantir o cumprimento dos dispositivos legais já definidos em relação à 
Saúde dos Trabalhadores, seja quanto ao atendimento básico e 
emergencial, seja quanto ao atendimento especializado em Unidade de 
Referência, assim como desenvolver ações buscando informar o usuário e 
os trabalhadores de saúde, com o objetivo de apoiar sua intervenção na 
garantia da implantação do SUS. (BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL IX CNS, 
1993, p. 25). 
 

                                                
37
 Procedimentos que fazem parte do “pacote” dos programas de Saúde Ocupacional. “A insuficiência 

do modelo da saúde ocupacional não constitui fenômeno pontual e isolado. Antes, foi e continua 
sendo um processo que, embora guarde uma certa especificidade do campo das relações entre 
trabalho e saúde, tem sua origem e desenvolvimento determinados por cenários políticos e sociais 
mais amplos e complexos. Além disto, ainda que este processo tenha traços comuns que lhe 
conferem uma certa universalidade, ele ocorre em ritmo e natureza próprios, refletindo a diversidade 
dos mundos políticos e sociais, e as distintas maneiras de os setores trabalho e saúde se 
organizarem.” (MENDES & DIAS, 1991, p. 344). 
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 O CS é visto pela IX Conferência Nacional de Saúde como elemento 

intrínseco à democratização da sociedade e ao exercício da cidadania. Argumenta-

se que para sua efetivação é necessária mobilização dos movimentos populares, 

dos sindicatos e partidos políticos. No entanto aponta falhas importantes nos 

Conselhos Municipais de Saúde no cumprindo da Lei Orgânica da Saúde (LOS), 

reveladas nas formas “heterodoxas” de exercício do CS como, 

 
[...] indicação de representantes dos usuários pelo poder executivo; 
transformação do Secretário de Saúde em presidente nato do Conselho; 
não implantação dos Conselhos ou então sua implantação sem lhes atribuir 
caráter deliberativo; [...] ausência de divulgação das ações realizadas pelos 
Conselhos; desvinculação dos Conselhos às Conferências de Saúde; 
desrespeito ao princípio da paridade entre usuários e demais segmentos. 
(BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 33). 
 

 Do ponto de vista da legislação o CS  possui,  

[...]dispositivos relacionados à vigilância em saúde, à Saúde do Trabalhador 
à descentralização do comando do sistema, ao nível do território delimitado, 
e à participação popular e sindical na gestão do sistema, em seus vários 
níveis. Apesar de não refletir o conjunto das reivindicações dos movimentos 
sociais organizados, a atual legislação sanitária está além do que se 
pratica hoje no sistema de saúde. O legal está mais avançado do que o 
real, neste aspecto específico. (SPOSATI & LOBO, 1992, pp. 368-369, 
grifos das autoras). 
 

 Os Conselhos Municipais de Saúde, dos quais emergem os delegados para 

as grandes Conferências, vêm se mostrando palco de embates sobre questões 

como a destinação dos recursos financeiros do município para a saúde; no entanto, 

sua função maior é discutir, no seu amplo conceito, as políticas públicas de saúde, 

bem como sua operacionalização,  

O espaço de participação popular nos conselhos é contraditório: pode servir 
para legitimar ou reverter o que está posto. Porém, não deixa de ser um 
espaço democrático, em que vence a proposta do mais articulado, 
informado e que tenha maior poder de barganha; é uma arena de lutas em 
torno do destino da política de saúde nas três esferas de governo. 
(CORREIA, 2000, p. 64). 

 

 Além da ocorrência da cooptação, por parte das prefeituras, de qualquer 

manifestação contrária às intenções dos governantes, 

Em muitos municípios, trava-se a luta pela formação do Conselho Municipal 
de Saúde e, nela, o confronto com prefeitos que designam a "representação 
popular" de acordo com o seu interesse. O conceito de paridade é ainda 
palco de discussões enquanto deva preservar os, no mínimo, 50% de 
presença popular. (SPOSATI & LOBO, 1992, pp. 369). 
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 A IX Conferência Nacional de Saúde fez referência sobre necessidade de 

realizar a conferência temática em ST, sendo que, para melhorar o CS, sugeriu-se 

incluir representantes dos trabalhadores, de usuários e de entidades da sociedade 

civil representativas, excluindo entidades que não representam usuários, como os 

Clubes de Serviços e Associações de Empresários. Sugeriu-se também a criação de 

Plenárias e de Conselhos Populares e Sindicais nos municípios, no intuito de 

“fomentar a realização, pelos sindicatos, federações e confederações, do controle 

das ações de higiene e saúde do trabalhador, bem como o acompanhamento das 

ações de medicina do trabalho.” (BRASIL/MS/RELATÓRIO FINAL IX CNS, 1993, p. 

37).     

 Retornando à análise das Atas do CNS, agora no ano de 1993, Observe-se o 

início das discussões sobre a realização da II CNST, constando na Ata de n°22, por 

solicitação do Plenário do Conselho à CIST, a elaboração de proposta para a sua 

realização “o plenário decidiu [...] encaminhar à Comissão um pedido de 

detalhamento da proposta de realização da Conferência, incluindo o temário, 

número de participantes, critérios de participação e previsão orçamentária.” 

(BRASIL/ MS/ ATA n°22, 03, 04 e 05/03/93, pp. 5-6). 
 Em reuniões do mesmo ano, críticas são lançadas ao Ministério da Saúde em 

relação à ausência de ações em ST pelo SUS. Como explicitado pela representante 

do Ministério do Trabalho, Conselheira Raquel Maria Rigotto, que “disse sentir falta 

da relação do Ministério da Saúde e as outras instituições públicas que têm a ver 

com a questão saúde, em particular na saúde do trabalhador, área que o SUS ainda 

não contempla.” (BRASIL/ MS/ ATA n°23, 14 e 15/04/93, p. 04).  

 Na ocasião, o Conselheiro Jocélio Henrique Drummond, representante da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), “questionou sobre a posição do Ministério 

da Saúde que parece não encarar a área de ST com a seriedade que merece.” 

(BRASIL/ MS/ ATA n°23, 14 e 15/04/93, p. 4). 

 Na defesa do Ministério da Saúde, o Secretário Executivo José Alberto 

Hermógenes de Souza, esclareceu que 

[...] o Ministério tem tomado iniciativas na área de saúde do trabalhador e 
que na terça-feira (vinte de abril) será assinada Portaria Interministerial 
(Ministério da Saúde/Ministério da Previdência Social/Ministério do 
Trabalho/Secretaria de Administração Federal) para reorganização da área. 
(BRASIL/ MS/ ATA n°23, 14 e 15/04/93, p. 04). 
  



69 
 
 

 

 

 Nos anos de 1991 a 1993 vê-se longe o debate sobre a adoção de políticas 

que contemplem a complexidade de um campo pouco explorado pelos 

representantes dos segmentos sociais de trabalhadores e instituições 

governamentais. 

 Seria motivo da ausência de debates a falta de conhecimento sobre as 

questões relacionadas à ST?  A complexidade do tema? Ou a baixa 

representatividade dos participantes? 

 Na opinião de Carlos Aparício Clemente, o espaço destinado à discussão era 

“pequeno” considerando a interdisciplinaridade que envolve o campo ST, além da 

pouca representatividade dos trabalhadores e da baixa importância dada ao assunto 

pelas Centrais Sindicais,  

“[...] com aquela série de Conselheiros, claro, cada um representando 
interesses legítimos, quando se colocava no Conselho a pauta Saúde do 
Trabalhador, era o momento ou de esvaziamento do debate, ou de silêncio, 
porque todos que estavam ali tinham problemas enormes nas suas áreas 
em relação à saúde e não conseguiam respostas. Então esperneavam, mas 
era mais gente esperneando, e na área de Saúde do Trabalhador era 
menos gente esperneando. Normalmente quem esperneava nas questões 
de Saúde do Trabalhador no Conselho Nacional de Saúde eram os 
representantes das Centrais Sindicais. E nem sempre Saúde do 
Trabalhador era o principal ponto que as Centrais Sindicais levavam nestas 
discussões. Então eu percebi que Saúde do Trabalhador sempre ficou em 
segundo plano porque o valor do trabalho também está em segundo plano.” 
 

 Nas negociações entre capital e trabalho, papel amplamente desempenhado 

pelos sindicatos da época, estaria incluída a necessidade por serviços supletivos de 

saúde, como elemento diferencial e agregado aos valores do contrato coletivo. O 

que reforçava a proposta de privatização dos serviços públicos de saúde, inclusive 

aquele que o SUS ainda não comportava, como a atenção à ST.  

 O que, segundo Correia (2000), serviu para fragilizar o setor público e 

esvaziar os debates pelo direito à saúde, contemplado por Lei, além de ser mais um 

fator de exclusão dos trabalhadores do setor informal, 

Essas negociações por formas de seguro e serviços próprios das empresas, 
por parte das representações dos trabalhadores, fragilizam o modelo 
assistencial publicizado e universal proposto pela seguridade social e 
fortalecem as diferenciações no acesso aos serviços sociais estabelecidos 
conforme o tipo de inserção formal no mercado de trabalho. Reproduz-se, 
assim, o mecanismo de acesso diferenciado pelo poder de barganha 
característico do período corporativo. (CORREIA, 2000, p. 35). 
 

 Ainda em 1993 o CNS discute propostas para o temário da II CNST, como a 

inclusão de assuntos relacionados a doenças profissionais, prevenção de acidentes, 
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recuperação e re-inserção do trabalhador. O Conselheiro Francisco Ubiratan 

Dellape, representante dos Prestadores Privados de Serviços de Saúde, solicita a 

inclusão dos temas Hanseníase, Malária e AIDS (BRASIL/ MS/ ATA n°26, de 07 e 

08/07/93). Ressalve-se novamente a presença do tema da doença e a ausência de 

discussão sobre planejamento e políticas em ST. 

 Na mesma reunião, a discussão sobre a composição da Comissão 

Organizadora da II CNST inclui manifestação da CONTAG na presença de seu 

representante, o Conselheiro Ivaneck Perez Alves, que solicita a participação desta 

entidade para garantir o debate sobre a saúde dos trabalhadores rurais. O 

Conselheiro Swedenberger do Nascimento Barbosa, representante de Entidades de 

Outros Profissionais de Saúde chega a sugerir que 5% da participação do governo 

fossem para os empresários rurais e urbanos. Sem explicar sua proposta, 

permanece a questão: Por que os empresários rurais e urbanos deveriam ocupar 

espaços destinados aos representantes do governo?  

 O Conselheiro José Eri Osório de Medeiros, representante do Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), fala sobre a 

necessidade de estabelecer critérios para a participação dos Secretários Municipais, 

ressaltando a importância da atuação dos gestores, o que se justifica pela 

necessidade de envolvê-los em assunto de extrema relevância, diante da ausência 

de discussão sobre o campo ST em Conselhos de Saúde locais.   

 Vale ressaltar que as atribuições da Comissão Organizadora concentram-se 

na elaboração de Regimentos, seleção de temas, organização da infra-estrutura e 

determinação dos cronogramas dos eventos preparatórios, que ocorrem em espaços 

e momentos diferentes, representando um trabalho de alta complexidade 

administrativa.  

 Mantendo-se na discussão sobre a composição da Comissão Organizadora 

da II CNST, o conselheiro Mozart de Abreu e Lima, representante do Ministério da 

Economia, Fazenda e Planejamento refere que o Ministério do Trabalho deveria ser 

responsável pela montagem desta comissão e que necessariamente um membro do 

CNS fosse incluído no Comitê Executivo (BRASIL/ MS/ ATA n°28, de 01 e 02/09/93).  

 Considerando a necessidade de desenvolver uma política com abrangência 

Intersetorial e Interministerial, é prudente a inclusão do Ministério do Trabalho, o que 

irá contribuir sobremaneira nas discussões cujos elementos são contrato de 
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trabalho, relação entre capital-trabalho, formas de valoração do trabalho, 

desemprego, mercado de trabalho, informalidade no trabalho, entre outros temas 

destinados a refletir a organização do trabalho, dentro da sociedade do capital.  

 No entanto, não seria papel do Ministério da Saúde ser o organizador de 

evento destinado à discutir políticas que deem conta de garantir a saúde do 

trabalhador, na sua mais sublime concepção: direito à promoção, prevenção e 

assistência à saúde integral, universal e equalitária? [Naquele momento, não houve 

contestações a respeito por parte dos participantes]. 

 Neste sentido, Oliveira e Vasconcellos
38
 (1992) apontam que uma 

característica marcante na política de ST é a fragmentação das responsabilidades, 

percebida claramente na existência de inúmeras instituições com atribuições de 

intervenção nas áreas que não se articulam.  

 A relação estabelecida entre o Estado e a Sociedade Civil, especificamente 

no campo ST, envolvendo a “relação capital-trabalho, não incorporou ainda a 

transformação necessária, capaz de responder às rápidas mudanças que vêm se 

impondo à sociedade brasileira, neste contexto de democratização e 

internacionalização da Economia.” (OLIVEIRA & VASCONCELLOS, 1992, p. 150). 

 O Conselheiro Jocélio Henrique Drummond, representante da CUT, 

"ponderou o fato de se ter condições de aumentar o número de participantes e 

delegados, dentro da previsão orçamentária da Conferência, manifestou a vontade 

de participar do Comitê Executivo da Conferência Nacional de Saúde do 

                                                
38
 “A despeito de se atribuir ao Sistema Único de Saúde — SUS — a partir de sua regulamentação 

pela Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, a responsabilidade pela assistência médica ao doente e 
ao acidentado do trabalho, pressupondo o atendimento na rede como um todo,  esta continua sendo 
prestada nos moldes do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social — INAMPS —, 
mantendo o modelo anacrônico de convênios específicos com prestadores de serviços privados. As 
ações de reabilitação não foram incorporadas ao SUS, mantendo-se sob a responsabilidade do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social — MTPS —, dentro da estrutura do Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS. Este fato contraria frontalmente a mesma lei do SUS no seu artigo 6°, 
parágrafo 3°, em que o entendimento da Saúde do Trabalhador, para efeito da execução de ações 
pelo SUS, passa pela reabilitação da saúde dos trabalhadores. As ações de fiscalização dos 
ambientes de trabalho continuam sendo executadas pelo MTPS/INSS, pelas Coordenações de 
Relações do Trabalho, ex-Delegacias Regionais do Trabalho — DRTs. Entendemos que a 
fiscalização dos ambientes de trabalho é parte essencial na execução das ações de vigilância 
sanitária. Estas ações devem ser realizadas numa perspectiva da prevenção, a partir do mapeamento 
de riscos, mecanismos de vigilância epidemiológica, programas de controle e outras formas de 
abordagem. Cabe ressaltar que as ações de vigilância sanitária são da alçada do SUS, não seguindo 
a lógica do modelo tradicional do MTPS, em que o exercício das fiscalizações se dá através de 
denúncias e demandas pontuais.” (OLIVEIRA & VASCONCELLOS, 1992, p.152). 
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Trabalhador.” (BRASIL/ MS/ ATA n°28, de 01 e 02/09/93, p. 4). O Conselho não se 

manifestou a respeito.  

 Como sugestão temática, o Conselheiro João Guerra de Castro Monteiro, 

representante do CNS, indicou a questão jurídica sobre a Pré-testagem do HIV para 

admissão de trabalhadores. A Conselheira Jacinta de Fátima Senna da Silva, 

representante do Ministério da Saúde, referiu que tal assunto era pertinente e 

convidou o Conselheiro João Guerra para fazer parte da Comissão Organizadora 

(BRASIL/ MS/ ATA n°28, de 01 e 02/09/93, p. 4). 

 Nota-se que a temática vai-se estruturando às margens do planejamento de 

políticas públicas de atenção à ST. Discutir assuntos jurídica, científica e eticamente 

polêmicos, cuja resolução relaciona-se a discussões profundamente complexas, 

parece ser o caminho que não chega a lugar algum. Seria o espaço da II CNST 

palco para tais demandas?   

 Na reunião de n°31 do CNS (BRASIL/ MS/ ATA n°31 de 01 e 02/12/93), 

finalmente fora apresentada a proposta da CIST para a II CNST. Dentre os assuntos 

encontra-se a discussão sobre a inclusão de delegados representantes. Houve 

solicitação de inclusão de segmentos como a Organização Nacional dos Deficientes 

Físicos (ONEDEF), pela Conselheira Ana Maria Lima Barbosa, representante da 

ONEDEF; da União Brasileira dos Cegos- UBC, pelo Conselheiro Nelson de 

Carvalho Seixas, representante da UBC; da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), pela Conselheira Zilda Arns Neumann, representante da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);  e do Movimento de Reabilitação 

das Pessoas Portadoras de Hanseníase (MORHAN), pelo Conselheiro Francisco 

Ubiratan Dellape, representante dos Prestadores Privados de Serviços de Saúde.  

  Pergunta-se: seria a II CNST espaço adequado para discutir a 

exclusão/inclusão social de portadores de deficiências sensoriais ou outras 

patologias? Assunto cuja relevância temática deveria inserir-se em espaços de 

discussão das políticas públicas de saúde centrais. Já que a finalidade da II CNST, 

expressa em seu Regimento seria: Art. 1º “aprofundar a reflexão e o debate e propor 

diretrizes para a construção da Política de ST, na perspectiva do processo de 

melhoria da qualidade de atenção à saúde dos trabalhadores.” 

(BRASIL/MS/REGIMENTO INTERNO II CNST, 1994). 
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 Pensar em políticas de ST exige pensar em questões como organização do 

processo de trabalho e seus reflexos nas condições de vida do cidadão-trabalhador, 

inclusive do setor informal. Como estaria representada esta importante [e maior] 

parcela da força de trabalho nos assentos desta Conferência? 

 Diante de uma organização governamental que privilegia o individualismo, a 

informalidade nas relações de trabalho e o “trabalho autônomo” e, diante das 

estratégias de valorização do capital pelo capital, qual forma de movimento social 

seria capaz de agrupar trabalhadores do mercado informal, representantes dos 

subempregados e dos desempregados, em torno da discussão sobre o campo ST; 

levando-se em consideração o seu aspecto coletivo de política pública e de direito 

social? Quem são os atores sociais que se apresentaram para o grande evento do 

CS, a II CNST, que teve como tema central a construção de uma política de ST e 

que representava os setores do mercado informal? 

   Seguindo a recomendação da IX Conferência Nacional de Saúde, é então 

convocada a II CNST, pela Portaria n° 1.430, de 26 de novembro de 1993, e seu 

Regimento Interno aprovado pela Portaria n° 188, de 24 de janeiro de 1994.  

 Curiosamente, as Atas do CNS de números 32 e 33, que correspondem aos 

meses de fevereiro e março de 1994, período que antecedeu a realização da II 

CNST, não estão disponíveis para consulta no arquivo virtual do CNS.    

 Consta no Regimento que a etapa nacional da Conferência será realizada 

com o apoio dos Ministérios do Trabalho, da Previdência Social e do Meio Ambiente 

no período de 13 a 16 de março de 1994.  

 Os objetivos da II CNST visavam refletir, avaliar e definir estratégias que 

pudessem garantir mudanças nas condições de vida e trabalho das classes 

trabalhadoras, sendo que seu temário fora assim dividido:  

TEMA CENTRAL Construindo uma Política de Saúde do Trabalhador. 
TEMA DE ABERTURA Desenvolvimento, Meio Ambiente e Saúde, com sub-temas:  

• Retomada do Desenvolvimento Brasileiro; 
• Tecnologia e Ambiente; 
• Terceirização; 
• Trabalho Rural; 
• Impactos do Desenvolvimento ao Meio Ambiente e Saúde;  

TEMA I Cenário da Saúde do Trabalhador de 1986 a 1993 e perspectivas, 
com os sub-temas: 
• A Relação Capital/Trabalho; 
• Quadro Institucional; 
• Legislação; 

TEMA II Estratégia de Avanço da Construção da Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador, com os sub-temas:   
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• A Implantação de Saúde do Trabalhador no SUS; 
• Financiamento; 
• Participação e Controle Social;  

Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 Seguindo as coordenadas da Portaria n° 1.430, de 26 de novembro de 1993 a 

composição da Comissão Organizadora possui um Comitê Executivo e um Comitê 

Consultivo, cujos sujeitos foram assim distribuídos: 

COMITÊ EXECUTIVO DA II CNST 

MEMBRO ATRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO REPRESENTADA 

Jacinta de Fátima Senna da Silva Coordenadora Ministério da Saúde 

Ana Lúcia Starling Coordenadora – adjunta Ministério do Trabalho 

Cibele Gueresi de Mello Osório Secretária Ministério da Saúde 

Antônio Alves de Souza Secretário- adjunto CUT – Distrito Federal 

Aloisio Alves Mattos Tesoureiro Ministério da Saúde 

Alfredo Benatto Tesoureiro – adjunto Ministério da Saúde 

Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 Para o Comitê Consultivo não foram nomeados representantes, apenas as 

instituições que estariam representadas na Conferência: 

 Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

INSTITUIÇÕES E SEGMENTOS SOCIAIS REPRESENTADOS NO COMITÊ CONSULTIVO DA  
II CNST 

Ministério da Saúde 

Ministério do Trabalho 

Ministério da Previdência Social 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho/MTb 

Central Única dos Trabalhadores 

Confederação Geral dos Trabalhadores 

Força Sindical 

Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e  dos Ambientes de Trabalho 
(DIESAT) 
Associação Nacional de Medicina do Trabalho 

Universidade de São Paulo/Faculdade de Saúde Pública 

Confederação Nacional da Indústria 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

Fundação Oswaldo Cruz/Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 

Conselho Nacional de Saúde 
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 Nota-se que, em relação a I CNST, realizada em 1986, houve diminuição 

maciça na quantidade de componentes da Comissão Organizadora. Na primeira, a 

organização foi realizada por 68 membros, distribuídos na Comissão Organizadora, 

Secretaria Executiva, Assessoria, Comissão Relatora e Comitê Assessor, e na 

segunda, a organização ficou a cargo de 22 membros, distribuídos no Comitê 

Executivo e Consultivo.  

Gráfico 4 – Distribuição dos Membros Participantes do Comitê Executivo e Consultivo da II  
         CNST – 22 no total 
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Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

  

 O Relatório Final da II CNST refere que as ações em ST estão sob a 

responsabilidade de execução do SUS, sendo, portanto, uma importante conquista 

da classe trabalhadora.  

 Ao dizer-se “conquista”, vale salientar que não se pode traduzir em 

“vantagens”, nem mesmo em “direitos”. Em primeiro lugar, o trabalhador possui o 

mesmo tipo de acesso aos serviços públicos de assistência à saúde como qualquer 

outro cidadão. Se adoecer, de forma aguda (ou se acidentar), procura um pronto 

socorro, e é tratado como um usuário qualquer e não como um trabalhador, não lhe 

é questionado se pertence ao mercado formal ou informal, se é da indústria, da 

agricultura ou do comércio ou se sua atividade laboral é realizada com segurança.  

Se doente crônico, é encaminhado às Unidades Básicas de Saúde, ocupando 

espaços nas filas de espera para conseguir um diagnóstico. O tratamento e/ou 

seguimento daquele que adoece do trabalho não é em nada diferenciado, muitas 
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vezes nem é estabelecido o nexo causal entre a doença e o trabalho, utilizado em 

sua maioria, apenas nas demandas judiciais. 

 Conquista que não ultrapassa os limites teóricos da lei, que formula direitos, 

os quais não foram consolidados e materializados em ações que de fato 

beneficiassem as classes trabalhadoras.    

 Nota-se, no discurso de Carlos Aparício Clemente, representante sindical que 

participou da II CNST, o seu posicionamento sobre o descaso com que é tratado o 

trabalhador acidentado,  

“O acidente de trabalho é um silêncio total, não se documenta a causa que 
levou ao atendimento médico de uma emergência, por exemplo. E, portanto, 
trata-se a pessoa do ponto de vista do atendimento médico que ela precisa, 
mas quando vai se pensar no que está originando aquele atendimento 
serão anos depois, porque se perdem as informações. Não há interesse de 
trabalhar o efeito e a causa deste efeito. [...] No sistema público de saúde, 
de alguma maneira, estas pessoas, sofrendo um acidente ou tendo uma 
doença ligada ao trabalho, mais cedo ou mais tarde serão atendidas.”  

 

 O SUS, na responsabilidade da atenção em ST, deveria manter criterioso 

registro de informações sobre as circunstâncias do atendimento ao acidentado do 

trabalho ou ao trabalhador acometido por doença relacionada ao trabalho. Desta 

forma, poderia estabelecer-se canal de comunicação com as instâncias de CS, 

objetivando aprimorar o conhecimento sobre dados indicativos do perfil de 

adoecimento e morte dos trabalhadores, favorecendo, assim, a elaboração de 

estratégias de atenção em ST em todos os níveis de complexidade.  

 Ressalve-se o fato de que as informações obtidas têm por base os registros 

da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ao Ministério da Previdência Social 

para fins previdenciários, e estes são realizados apenas para os trabalhadores 

contratados pelo regime formal de relação trabalhista. Portanto, da maioria dos 

trabalhadores não se tem qualquer informação, já que pertencem ao setor informal 

de trabalho.  

 Aqui é esclarecedor o posicionamento de Carlos Aparício Clemente, 

responsabilizando o SUS pela falta de informações a respeito da ST, 

 “Quem tem informações hoje, se não desperdiçasse as fichas, se não 
desperdiçasse a informação que ele recebe diariamente, de quem ele está 
atendendo, e, em que circunstâncias chegou a pessoa que sofreu uma 
lesão, e tivesse informatizado isto, seria o sistema do SUS. O SUS teria o 
grande mapa do que ocorre hoje com Saúde do Trabalho no Brasil. Porque 
o SUS  tem capilaridade, de alguma maneira tem atendimento para todos os 
lados, só que não qualifica quem é que está ali. O SUS hoje seria o grande 
detentor desta informação.” 
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 Seguindo análise de conteúdo do Relatório Final da II CNST a qual se faz sob 

os mesmos recursos metodológicos propostos, observou-se que durante a abertura 

deste evento, no discurso de Ronan Tanus, Secretário de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, encontra-se a afirmação de que o processo de construção da 

área ST é lento e difícil. Refere-se, no entanto, que o desenvolvimento desta área 

tem permitido o  

[...] exercício da participação popular nas ações de Saúde em seu sentido 
mais amplo, pois, além da presença da representação de trabalhadores nos 
Conselhos de Saúde, vem sendo feito o acompanhamento efetivo da 
prestação de serviços como, por exemplo, a Vigilância dos acidentes de 
trabalho e a participação de trabalhadores no gerenciamento de Programas 
de Saúde do Trabalhador. (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 7). 

 

 Raquel Maria Rigotto, representante do Ministro do Trabalho Walter Barelli na 

II CNST e, por isto, também representante do Ministério do Trabalho, revela em seu 

discurso, que a institucionalização das ações de ST, direito reconhecido na 

Constituição Federal, é um desafio ao Estado, às classes trabalhadoras e ao 

empresariado, “atores principais dos processos de construção da sociedade, do 

cidadão e dos direitos.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 8).  

Raquel cita a atuação do movimento sindical dos anos 1980 como um 

importante momento de união dos trabalhadores na defesa dos interesses da classe, 

levando o empresariado ao reconhecimento da interdependência entre a força do 

trabalho e o capital, e da necessidade de “ampliar a participação dos trabalhadores 

no processo produtivo.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 8).  

No entanto, refere que a classe trabalhadora intimida-se em lutar por seus 

direitos, temendo a dispensa imotivada, recurso utilizado como mecanismo de 

retaliação.  Aponta que para haver interdependência entre as políticas econômicas e 

sociais adotadas pelo Estado e a área ST, torna-se necessário refletir sobre qual 

seria o melhor modelo de Estado.  

 Segundo Raquel, a CIST recomenda as seguintes ações para a ST: 

INSTÂNCIA AÇÃO 

Sociedade civil organizada, via entidades 

representativas de trabalhadores e 

empregadores 

Preservação e transformação das condições de 

trabalho. 

Ministério da Saúde Responsabilidade legal na execução de ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica dos locais de 

trabalho. 
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Ministério do Trabalho Responsabilidade legal na execução de ações de 

fiscalização das condições de segurança e saúde 

nos locais de trabalho. 

   Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 É importante esclarecer que em ST a intersetorialidade nas ações torna-se 

crucial, considerando a complexidade em que se situa este campo de 

conhecimentos e práticas. Talvez, o ponto alto desta discussão seria: Como criar 

mecanismos de ação e controle entre a Sociedade Civil, Ministérios do Trabalho e 

Emprego, Saúde e Previdência Social, capazes de “dar conta” desta complexidade?  

 A dinâmica da II CNST incluiu o momento da grande Conferência com o tema: 

Desenvolvimento, Meio Ambiente e Saúde e a apresentação de Painéis e Mesas 

Redondas, cujos temas foram assim distribuídos: 

MODALIDADE TEMA 

PAINÉIS GERAIS I. Cenário e Saúde do trabalhador de 1986 e 1993 e 

perspectivas; 

II. Estratégias de Avanço na Construção da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador. 

PAINÉIS ESPECÍFICOS III. Saúde Mental e Trabalho; 

IV. Sistema de Informação; 

V. O Ambiente Urbano, Rural e a Saúde; 

VI. Mulher, Saúde e Trabalho; 

VII. Criança, Adolescente e Trabalho; 

VIII. Recursos Humanos e Pesquisa em Saúde do 

Trabalhador; 

IX. Saúde, Trabalho, Deficiente e Reabilitação;  

X. AIDS e Saúde do Trabalhador.  

MESAS REDONDAS I. Vigilância em Saúde do Trabalhador; 

II. Assistência à Saúde do Trabalhador; 

III. Financiamento das Ações de Saúde do Trabalhador;  

IV. Contrato Coletivo de Trabalho: Problemas e 

Perspectivas. 

   Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 Alguns posicionamentos dos conferencistas merecem destaque, como é o 

caso do Prof. Cristóvam Buarque, da Universidade de Brasília, que analisa o Brasil 

como “o país que tem uma evolução política, uma democracia, realiza, desfaz todos 
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os instrumentos autoritários, elabora uma Constituição, elege diretamente um 

Presidente, destitui-o, faz todo esse avanço e não avança, e até regride 

socialmente.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 13). Cristóvam Buarque refere 

ao tema ST, criticando a forma de considerar o trabalhador apenas como aquele que 

está no processo produtivo, “neste país uma parte considerável das pessoas que 

nós chamamos de trabalhador não consegue ter trabalho. Ou terá trabalho, mas não 

terá emprego, ou terá emprego, mas não terá estabilidade, ou terá estabilidade, mas 

não terá salário.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 13). 

 Em seu discurso, reflete sobre uma sociedade que vem praticando erros 

estratégicos, como a “industrialização sem a reforma agrária”; a industrialização com 

“uso de tecnologias importadas” a um alto custo para o país; a adoção da “Ditadura 

Militar” como projeto político; a “concentração de renda”; o “endividamento externo” 

para os investimentos em “infra-estrutura econômica”; o “baixo investimento em 

saneamento, escolas”, ou seja, em “infra-estrutura social”; a criação de “estruturas 

oligopolizadas e corporativistas”; um “sistema de telecomunicações e imprensa 

escrita” desvinculados da formação cultural, educativa e social do cidadão brasileiro. 

(BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 14 - 15). 

   Cristóvam Buarque faz uma “mea culpa” em relação às Universidades, 

referindo sobre o seu “baixo compromisso” em pesquisas voltadas para a realidade 

do país e a grande preocupação dos acadêmicos com a “promoção individual” no 

“cenário da academia internacional.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 14 - 15). 

 Cristóvam Buarque ainda afirma que, nos tempos de democracia, o Brasil vive 

a prática da concentração de renda [imposta anteriormente pela Ditadura de forma 

autoritária] muitas vezes apoiada por “sindicatos e trabalhadores”; e que a Saúde do 

Trabalhador é vista como “meio para aumentar a produtividade.” (BRASIL/MS/ 

ANAIS II CNST, 2001, p. 16). 

“Atualmente, a ditadura não é mais necessária, porque grande parte do que 
ela implantava autoritariamente, hoje se implanta democraticamente. A 
concentração da renda foi feita nessa ditadura; hoje, ela é feita com o apoio, 
com o aval de muitos sindicatos e trabalhadores. As vezes, discretamente, 
as vezes, nem tanto. A censura que a ditadura impunha autoritariamente, é 
feita hoje pela falta de idéias revolucionárias nas universidades brasileiras 
ou porque a censura é feita diretamente pelos donos das emissoras de 
televisão. Não se precisa mais de ditadores militares: os próprios donos das 
TVs cumprem esse papel.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 16).  
 

 Com alto teor político, o discurso de Cristóvam Buarque faz um apelo aos 

participantes que, entende-se, estariam reunidos para discutir o planejamento de 
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políticas públicas que dessem conta do campo ST, para refletir sobre o 

posicionamento político dos segmentos presentes, no sentido de fazer uso do 

exercício da democracia para dar encaminhamento aos problemas estruturais 

apresentados. 

 Durante a apresentação do painel “Cenário da Saúde do Trabalhador de 1986 

a 1993 e perspectivas”, Francisco Antônio de Castro Lacaz, representante do Centro 

de Vigilância Sanitária – Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, Escola 

Paulista de Medicina, argumenta que os rumos das questões relacionadas à ST 

necessitam de definições, tendo como premissa sua interface entre a saúde pública, 

saúde coletiva e seguridade social.  

 Dentre suas análises, faz referência ao fracasso dos Programas de Saúde do 

Trabalhador (PSTs), que nos anos de 1984 a 1986 fizeram parte dos serviços de 

Saúde Pública, e que evidenciaram a ação empresarial no controle da força de 

trabalho, decorrente da manipulação de resultados de exames e estratégias para 

aumento da produtividade e do lucro das empresas, gerando falta de credibilidade 

por parte dos trabalhadores. “Fica provado o equívoco de pretender-se que os 

Serviços Médicos das Empresas façam parte da estruturação de uma rede de 

atenção à saúde dos trabalhadores, na medida em que violam os mais elementares 

princípios da ética e da dignidade.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 23). 

 Francisco Lacaz conclui dizendo que a luta pelo direito à ST e a participação 

social no controle das ações do Estado deverá ultrapassar os obstáculos impostos 

pelas novas formas de organização e de relações de trabalho. 

 Na apresentação do painel “Estratégias de avanço na construção da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador: o velho e o novo dessa política” tem-se o 

posicionamento de Herval Pina Ribeiro, da Faculdade de Saúde Pública (USP), 

sobre o entendimento de que a ST pode ser considerada como “um bem público”, 

aquele que é “inapropriável e indivisível”, ou seja, que não se vende e nem se 

compra [o que o trabalhador vende são horas de trabalho e não a sua capacidade 

de trabalhar], desta forma, entende-se que deve ser preservada pelo Estado. Assim, 

a capacidade de trabalho pertence à sociedade, e a perda desta capacidade 

penaliza social e economicamente a sociedade como um todo. Herval argumenta 

que privatizar a assistência à ST significa transformar a capacidade de trabalho em 

“mercadoria”, e para que isto não aconteça torna-se necessário criar estratégias que 
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permitam às entidades representativas dos trabalhadores adotarem ações cuja 

amplitude possa contemplar a ST como um bem coletivo. (BRASIL/MS/ ANAIS II 

CNST, 2001, p. 41).  
 Ainda no mesmo painel, Carlos Aparício Clemente, representante da Força 

Sindical, refere que a ST não é prioridade dentro do planejamento de estratégias em 

vigência no Brasil. Em sua análise é possível identificar as seguintes ações 

desenvolvidas pelas instituições diretamente ligadas à ST: 

INSTÂNCIA PRIORIDADES 

Ministério do Trabalho • Discutir o contrato coletivo de trabalho; 

• Favorecer o registro de profissionais sem vínculo formal; 

• Melhorar o valor do salário mínimo.  

Ministério da Previdência 

Social 

• Aumentar a arrecadação; 

• Manter os benefícios concedidos. 

Ministério da Saúde • Viabilizar o funcionamento do SUS. 

Ministério Público do 

Trabalho 

• Discutir o meio ambiente. 

Movimento Sindical • Discutir questões salariais; 

• Discutir os problemas da sociedade em geral. 

Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 Clemente argumenta que a grande preocupação do Ministério da Saúde é 

colocar em funcionamento o SUS, que até o momento não cumpre o seu papel, e 

que os sindicatos têm maior preocupação pelas questões salariais e pelo 

desemprego crescente no país, o que indica o seu pouco envolvimento nas 

questões relativas às políticas e planejamento no campo ST. 

 No painel “Cenário da Saúde do Trabalhador de 1986 a 1993 e perspectivas”, 

o assessor técnico do DIESAT, o advogado Antônio José de Arruda Rebouças refere 

que a forma como se estabelece a legislação da Previdência Social não demonstra 

cuidados em termos de prevenção no campo ST, revelando que a única 

preocupação foi a de “dobrar a verba destinada à FUNDACENTRO, que passou de 

1% para 2%” e que esta instituição “apesar de abarrotada de dinheiro, ainda não 

mostrou a que veio, continua devendo bastante, no que se refere à sua função.” 

(BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 25). 
 Durante a apresentação do painel “Estratégias de avanço na construção da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador: o velho e o novo dessa política”, o 
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expositor Sérgio Antônio Martins Carneiro, do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

da Assistência Integral à Saúde (CADAIS) revela que a “Fundacentro, vinculada ao 

MTb, é uma entidade única no Brasil do ponto de vista das atribuições, porém com 

pouca eficácia” . Quando se refere à sua transferência para a administração do SUS, 

diz não resolver este problema, por considerar que é “preciso inicialmente colocar o 

controle mais próximo dos trabalhadores, abrindo para participação das Centrais nas 

instâncias deliberativas, dando transparência às atividades e estabelecendo a 

possibilidade de um planejamento com a participação dos setores interessados.” 

(BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 35). 

 Observe-se um embate entre o SUS e o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social sobre a responsabilização da gestão de duas importantes 

entidades para a ST, a FUNDACENTRO e o SSMT.  

 O mesmo expositor Sérgio Antônio Martins Carneiro, refere sobre o impacto 

que as inovações tecnológicas poderiam causar à saúde dos trabalhadores, a 

chamada “Modernização Produtiva”, que traz como estratégia a “Terceirização”, na 

tentativa de reduzir custo pela exploração das relações de trabalho desprotegidas, e 

aumentar a produtividade e o lucro. (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 31). 

 Na mesa redonda “Contrato Coletivo de Trabalho: Problemas e Perspectivas”, 

Edmundo Fernandes, representante do Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (ANDES), aponta para a forma como se interpreta o 

fenômeno da terceirização e flexibilização das relações do trabalho, revelando os 

aspectos implícitos, como a desconstrução do trabalho coletivo, na tentativa de 

resolver “crises objetivas do capital, em detrimento do trabalhador.” (BRASIL/MS/ 

ANAIS II CNST, 2001, p. 74). 

 Nota-se que o posicionamento da Plenária da II CNST é de “banir a 

terceirização urbana e rural, por entender que a mesma está sendo utilizada como 

instrumento de alijamento dos direitos básicos relativos à segurança e saúde no 

trabalho e à sua organização no local de trabalho.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 

2001, p. 151). 

 Outra proposição feita na Plenária é unir os Sindicatos na intenção de impedir 

a terceirização da forma como ela se apresenta, além de “impedir a terceirização 

dos serviços de segurança e medicina do trabalho, que vem ocorrendo rapidamente 
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e que seguramente trará mais prejuízo para o trabalhador exposto aos diversos 

riscos do local de trabalho.” (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 2001, p. 175). 

 Em relação à dinâmica adotada pela Comissão Organizadora para conduzir a 

II CNST, observe-se descontentamento dos delegados, demonstrado, em uma 

Moção de Repúdio, que a forma de organização em mesas redondas, painéis 

tomara o maior tempo da Conferência, doze horas, sobrando apenas seis horas para 

os trabalhos de grupo. Referem que a Comissão Organizadora não colocou como 

assunto fundamental a “Terceirização”. Além do mais, alegam que “durante as 

mesas redondas, os delegados não tiveram direito de manifestar-se, exceto por 

meio de perguntas enviadas à mesa”. Concluem sobre a existência intencional de 

“esvaziar” qualquer tipo de discussão na Conferência. (BRASIL/MS/ ANAIS II CNST, 

2001, p. 213). 

 Em resposta à Moção de Repúdio, a Comissão Organizadora justificou o 

formato adotado, por entender que seria a melhor forma de entrosamento entre os 

delegados e conferencistas para posterior aprovação na Plenária final, já que estaria 

prevista a participação de 919 conferencistas na II CNST, distribuídos em 560 

Delegados e 359 Representantes Credenciados, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 5 – Distribuição dos participantes da II CNST – 919 no total 

PARTICIPANTES 
CREDENCIADOS

359; 39%

DELEGADOS
560; 61%

PARTICIPANTES 
CREDENCIADOS

359; 39%

DELEGADOS
560; 61%

 
Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 Os delegados representantes foram indicados pela Comissão Organizadora, 

por delegação do CNS e distribuídos em três categorias: Delegados com direito a 

voz e voto; Convidados com direito a voz e participantes sem direito a voz. A 

composição das Delegações das instâncias Estaduais e Nacional seguiu as 

recomendações do Anexo II do Regimento Interno da II CNST, e ficou assim 

definida: 
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Gráfico 6 – Distribuição dos Delegados Estaduais na II CNST- 669 no total 
 

GOVERNO
210; 32%

EMPREGADOR
55; 8%

TRABALHADOR
404; 60%

GOVERNO
210; 32%

EMPREGADOR
55; 8%

TRABALHADOR
404; 60%

 
Fonte: Adaptado do Regimento Interno da II CNST, 1994 

 
 

Gráfico 7 – Distribuição dos Delegados Nacionais na II CNST – 66 no total 
 

GOVERNO
10; 15%

EMPREGADOR
8; 12%

TRABALHADOR
48; 73%

GOVERNO
10; 15%

EMPREGADOR
8; 12%

TRABALHADOR
48; 73%

 
Fonte: Adaptado do Regimento Interno da II CNST, 1994 

 
 

 

 No Regimento consta a distribuição dos participaram da II CNST conforme 

descrito acima, no entanto, nota-se que no Relatório Final está descrita a 

distribuição dos Delegados como Representantes dos Trabalhadores, do Estado e 

dos Empregadores, na proporção que segue, somando um total de 560 Delegados: 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos Delegados Estaduais e Nacionais da II CNST – 560 no total 
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REPRESENTANTES 
DOS 

TRABALHADORES
368; 66%

REPRESENTANTES 
DO ESTADO
174; 31%

REPRESENTANTES 
DOS 

EMPREGADORES
18; 3%

REPRESENTANTES 
DOS 

TRABALHADORES
368; 66%

REPRESENTANTES 
DO ESTADO
174; 31%

REPRESENTANTES 
DOS 

EMPREGADORES
18; 3%

 
Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 Ao se comparar a quantidade total de participantes entre a I CNST e a II 

CNST, nota-se um acréscimo de 393 pessoas, considerando que na I CNST 

participaram 526 e na segunda 919 pessoas, aumento de 75%. Em relação à forma 

de participação, além da mudança de nomenclatura, de Observadores, na I CNST 

para Participantes Credenciados, na II CNST, nota-se também mudança na forma 

de distribuição dos Delegados por segmento: 

DELEGADOS 

I CNST II CNST 

Representantes dos Trabalhadores Representantes dos Trabalhadores 

Representantes do Estado Representantes do Estado 

Representantes das Empresas Representantes das Empresas 

Representantes das Universidades Não houve registros destas categorias na  

II CNST. Outras categorias 

Políticos 

Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 Nota-se que o grupo de delegados representantes das Universidades na I 

CNST não se repete na II CNST, seria indícios de um provável divórcio entre as 

Universidades e o Movimento Social?  

 O gráfico a seguir demonstra o aumento dos participantes nas referidas 

Conferências. 
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Gráfico 9 – Comparativo entre o total de Delegados e Observadores na I CNST e II CNST  
 

I CNST II CNST

399

560

127

359

DELEGADOS OBSERVADORES/PARTICIPANTES CREDENCIADOS

I CNST II CNST

399

560

127

359

DELEGADOS OBSERVADORES/PARTICIPANTES CREDENCIADOS

 
Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 A Delegação Nacional compôs-se dos Ministérios, dos Conselhos Nacionais 

de Secretários de Saúde, de representantes dos empregadores e dos trabalhadores 

rurais e urbanos, na seguinte ordem:  

GOVERNO EMPREGADOR 

Ministério da Saúde – MS Confederação Nacional da Indústria – CNI 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTb Confederação Nacional do Comércio – CNC 

Ministério da Previdência Social – MPS Confederação Nacional da Agricultura – CNA 

Ministério da Cultura – MIC Serviço Social da Indústria – SESI 

Ministério da Agricultura e da Reforma 

Agrária – MARA 

Serviço Social do Comércio – SESC 

Ministério do Meio Ambiente – MMA Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC 

Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde – CONASS 

Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas –SEBRAE 

Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde – CONASEMS 

Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial – 

SENAI 

 Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 
 

 

 

TRABALHADORES URBANOS E RURAIS 

Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura – CONTAG 

Associação Nacional dos Garimpeiros 

Central Única dos Trabalhadores – CUT Associação Nacional dos Seringueiros 

Comando Geral dos Trabalhadores – CGT Associação Nacional dos Mineiros 

Força Sindical Confederação Nacional dos Bancários 

Departamento Intersindical de Estudos e 

Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de 

Confederação Nacional de Químicos 



87 
 
 

 

 

Trabalho  -DIESAT 

Confederação Nacional das Associações 

de Moradores  - CONAM 

Confederação Nacional de Trabalhadores da Indústria 

Confederação das Mulheres do Brasil Federação Nacional dos Trabalhadores da 

Construção Civil 

Conferência Nacional dos Bispos no Brasil 

– CNBB 

Confederação Nacional dos Trabalhadores de 

Transporte 

Confederação Nacional dos Trabalhadores 

do Comércio- CNTC 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação 

Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Comunicação e Publicidade 

Central Geral dos Trabalhadores 

Departamento Intersindical de Estatísticas 

e Estudos Sócioeconômicos- DIEESE 

Conselho Nacional de Psicologia 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Conselho Nacional de Odontologia 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra Conselho Nacional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

Coordenação Nacional do Movimento 

Meninos e Meninas de Rua 

Conselho Nacional de Assistência Social 

Instituto de Defesa do Consumidor Conselho Nacional de Nutrição 

Pró-central dos Movimentos Populares Conselho Nacional de Farmácia 

Instituto de Saúde no Brasil Conselho Nacional de Medicina Veterinária 

Confederação Nacional dos Metalúrgicos Conselho Nacional de Engenharia 

Ministério Público Conselho Nacional de Enfermagem 

Associação Nacional das Prostitutas Conselho Nacional de Medicina 

Conselho Nacional de Biologia Federação dos Trabalhadores do Ministério da Saúde 

– FETRAMS 

Federação Nacional dos Sindicatos de 

Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 

Previdência e Assistência Social – 

FENASPS 

União Brasileira dos Cegos 

Organização Nacional de Entidades de 

Deficientes Físicos 

Movimento de Reintegração do Hanseniano- 

MORHAN 

Associação de Pais e Amigos de 

Excepcionais – APAE 

Departamento Nacional de Saúde, Previdência e 

Assistência Social 

 Fonte: Adaptado dos Anais da II CNST, 2001 

 

 Nota-se que os trabalhadores vêm sendo representados por segmentos dos 

mais variados ramos de atividades, inclusive a CNBB, ensejando a pergunta: Que 
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tipo de representatividade a CNBB teria para figurar no rol dos representantes de 

trabalhadores? 

 Outro ponto relevante é a presença fragmentada de setores e categorias de 

trabalho, cujas atividades são radicalmente dessemelhantes. E os setores que não 

se fizeram representar? Quer sejam do mercado formal, informal ou de 

desempregados. Estariam de fora da Política Nacional de ST?  

 Neste sentido, a nova Constituição, trouxe em seu bojo, uma certa, 

ambiguidade quando propõe a prática de Democracia Participativa Direta, como 

complemento da Democracia Representativa, sob a forma “imprecisa de um convite 

à ‘participação da comunidade’, em que os critérios e a forma de participação não 

estão claros [...] abrindo caminho para uma forma híbrida de poder democrático 

(direto e indireto) [...] o que certamente levaria a conflitos.” (FREDERICO, 1994, p. 

82).    

 As Leis ordinárias, Leis n° 8.080 e n° 8.142, ambas de 1990, estabeleceram a 

composição paritária desta representação direta, com 50% de “representantes do 

governo, prestadores de serviços e entidades patronais, em que ganharam assento 

os representantes da sociedade civil (CGT, CUT, Contag, SBPC, CNBB, CONAM, 

dentre outros) e 50% de usuários.” (FREDERICO, 1994, p. 84).  

 Frederico (1994) argumenta que esta forma de exercer a deliberação política 

nas instâncias de CS do SUS, ou seja, por dupla via, privilegia interesses 

particularistas. O voto universal já elege o representante do povo, o povo vota na 

plataforma de governo que coincide com seus interesses. Por que deveria existir 

outro poder deliberativo para discutir e questionar o plano de governo? Estaria 

relacionado ao baixo comprometimento dos governantes eleitos em dar seguimento 

ao planejamento proposto? Ou seria pela inoperância de partidos políticos com 

capacidade de representar de forma legítima os interesses populares? Ou seria pela 

ausência de uma política de Estado que se modifica ao sabor dos governantes? 

 Frederico (1994), ao analisar o CS do SUS, aponta que os “representantes 

das entidades de classes operárias e patronais foram eleitos em suas bases para 

cuidar de interesses econômico-corporativos” e não da saúde pública. Além da 
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“participação de representantes da Igreja que não foram eleitos por ninguém”
39
 e 

ainda, da participação de “movimentos dos mais diversos setores.” (FREDERICO, 

1994, p.86). Observe-se nas próprias palavras do referido autor: 

Na raiz deste emaranhado está o duplo sistema de participação, sendo o 
“comunitário” (o das minorias ativas) o que decide tudo. Mas, como vimos, 
existem um governo eleito e uma representação parlamentar, e todos têm 
idéias e programas para a política de saúde. Em vez de a Constituição 
delegar um representante proporcional aos diversos partidos nas 
Conferências e Conselhos de Saúde, ela, contrariamente, criou uma 
representação com uma presença desproporcional privilegiando as 
entidades classistas e alguns órgãos que dizem representar a sociedade 
civil “organizada”. [...] O desfecho da saúde no processo constituinte e em 
seus desdobramentos é, portanto, um claro exemplo da fragilidade de 
partidos que se revelaram incapazes de sobrepor aos interesses do 
aglomerados aleatórios, da burocracia estatal e das entidades sindicais.” 
(FREDERICO, 1994, pp. 86-87).  

 

 As propostas aprovadas em Plenário representam, em sua maioria, um 

manifesto para que se cumpra o que já está estabelecido em Lei, 

A necessidade de que se exija o óbvio, o cumprimento da lei ou de que 
sejam reapresentadas as mesmas propostas, decorridos quase dois anos, 
somente confirma a forma com que a saúde vem sendo tratada pelos 
responsáveis por políticas públicas no país. (BRASIL/MS/ANAIS II CNST, 
2001, p. 134). 
 

 Na Plenária de encerramento, aparecem proposições como as alterações na 

Legislação Trabalhista, no modelo de assistência e vigilância à ST e na sua forma 

de financiamento, criação de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, 

dentre outras, todas elas manifestas na forma de “desejos”, a exemplo: “Que o 

Movimento Sindical participe obrigatoriamente dos Conselhos de Saúde Municipais 

e Estaduais, exigindo dos executivos municipal e estadual o cumprimento das leis.”  

(BRASIL/MS/ANAIS II CNST, 2001, p. 171). “Que se faça constar na Carteira de 

Trabalho de trabalhador seus exames admissionais periódicos e demissionais 

realizados por um médico do trabalho.” (BRASIL/MS/ANAIS II CNST, 2001, p. 173). 

“Que os sindicatos levem a questão de saúde do trabalhador no mesmo nível de 

prioridade dos salários e das condições de trabalho.” (BRASIL/MS/ANAIS II CNST, 

2001, p. 177) “Que o Movimento Sanitário (trabalhadores de saúde, movimento 

sindical e popular) viabilize o amplo debate da gênese do capitalismo no campo e da 

formação das classes trabalhadoras rurais, caracterizando as suas formas de 
                                                
39
 Frederico (1994, p. 86) aponta sobre a participação da Igreja no Ministério da Saúde como um 

“retrocesso em relação ao ideal positivista republicano que, após muita luta, conseguiu estabelecer a 
separação entre Estado e Igreja.”  
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resistência e luta por melhores condições de vida, como pressuposto para a 

formulação de Políticas de Saúde que transformem os direitos conquistados em lei, 

em direitos de FATO.” (BRASIL/MS/ANAIS II CNST, 2001, p. 185). “Que as 

conclusões dessa conferência sejam implantadas num período de um ano e que o 

processo de revisão constitucional não modifique nenhuma proposta.” 

(BRASIL/MS/ANAIS II CNST, 2001, p. 187). 

 À luz dos acontecimentos que configuram um cenário político e econômico 

em que prevalece a desregulamentação dos direitos sociais, [o que fragiliza o 

movimento sindical] estas não seriam apenas intenções para uma verdadeira 

Política Nacional de ST?  

 

5.1. Ecos da II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 

 

 Continuando na análise de conteúdo das Atas do CNS, verifica-se que na Ata 

de n° 35, cuja reunião ocorrera dois meses após a II CNST, é apresentado o 

Relatório Final desta Conferência pela coordenadora da CIST, Jacinta de Fátima 

Sena da Silva (BRASIL/ MS/ ATA n°35, 04 e 05/05/94).  

 Nas reuniões subsequentes, de junho a novembro, nota-se a ausência de 

discussão sobre o campo ST e apenas na reunião de n° 42, realizada em 14 e 15 de 

dezembro de 1994, é retomado o assunto no debate sobre a Norma Operacional 

Básica de Saúde do Trabalhador (NOST)
40
. O Conselheiro José Carlos Seixas, 

Secretário Executivo do Conselho, refere que se trata de mais um “texto normativo e 

que não tem operacionalidade.” (BRASIL/ MS/ ATA n°42, 14 e 15/12/94, p.6). O 

argumento da coordenadora da CIST, Jacinta de Fátima Sena da Silva, foi contrário, 

referindo que a NOST é necessária como ato normativo, e que decorreu de 

discussões coletivas com as Centrais de Trabalhadores de vários Estados com o 

Ministério do Trabalho e com o Ministério da Saúde. Acrescentou que seu objetivo é 

a promoção, prevenção e reabilitação, visando à saúde dos trabalhadores.  

                                                
40
 A NOST foi aprovada posteriormente, em 1998, pela Portaria n° 3.908/GM e estabelece 

procedimentos para orientar e instrumentalizar as ações e serviços de Saúde do Trabalhador no 
SUS.  Segundo o Conselheiro Jocélio Henrique Drumond, representante da CUT, o processo de 
construção da NOST foi coordenado pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde e contou com a 
participação de representantes das áreas técnicas em Saúde do Trabalhador dos Municípios e 
Estados, das Centrais Sindicais, do CONASS, do CONASEMS e de técnicos de universidades. 
(BRASIL/ MS/ ATA n°63, 05 e 06/03/97, p. 18). 
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 Após intervalo de dezembro de 1994 a julho de 1995, período em que 

permanecem ausentes as discussões sobre o campo ST no CNS, na reunião de n° 

46, realizada em 05 e 06 de julho de 1995, o novo Coordenador da CIST, José 

Roberto de Abreu, faz uma síntese da atuação desta comissão desde o início de 

suas atividades, em 1992, citando dentre elas: 

1. Aprovação de Norma Técnica sobre o Benzeno e sobre LER (Lesões por 

Esforços Repetitivos), que foram aprovadas pelo CNS e adotadas como 

normas técnicas pelo INSS; 

2. Criação da Comissão Interministerial de Saúde do Trabalhador; 

3. Estudo a respeito do Programa de Saúde do Trabalhador e da Assistência 

Médica aos Acidentados do Trabalho;  

4. Recomendações sobre ações de prevenção e atendimento dos trabalhadores 

do serviço público, contaminados pelo HIV;  

5. Apoio à implantação da Norma Operacional de Saúde do Trabalhador no 

SUS-NOST.  

 E, como proposta futura para a CIST, José Roberto de Abreu fez as seguintes 

recomendações:    

1. Análise da saúde do trabalhador no âmbito dos Ministérios do Trabalho e da 

Saúde; 

2. Estudo do impacto da Lei nº 9.032
41
 de 28/04/95 sobre a Saúde do 

Trabalhador.  
(BRASIL/ MS/ ATA n°46, 05 e 06/07/95, p. 4). 

 

Os demais conselheiros não se manifestaram a respeito destas colocações, o 

que permite concluir sobre o esvaziamento de um debate que se relaciona com as 

recomendações emanadas da II CNST.  

 De certa forma, isto se expressa na fala de Carlos Aparício Clemente, 

Conselheiro representante da Força Sindical, que revela o seguinte posicionamento 

quando se refere ao comportamento dos conselheiros diante de assuntos relativos à 

ST: “No Conselho Nacional de Saúde, mal conseguíamos fazer algumas 
                                                
41
 A Lei nº 9.032 - de 28 de abril de 1995, publicada no D.O.U. de 29/4/95, dispõe sobre o valor do 

salário mínimo e altera dispositivos das Leis nº 8.212 e nº 8.213/90. Em seu texto fala sobre as 
condições de aposentadoria e permanência no trabalho após o benefício concedido; condições de 
recebimento de auxílio-acidente; condições de aposentadoria por invalidez, entre outros.   
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recomendações muito tímidas, pelo desconhecimento dos Conselheiros de uma 

maneira geral e pelo desinteresse: ‘isto não é um interesse nacional, isto é um 

interesse localizado.’” 
42
   

 No período de agosto de 1995 a abril de 1996, novamente o assunto ST é 

esvaziado das pautas do CNS.  

 Na reunião de n° 55, de 08 e 09 de maio de 1996, houve explanação dos 

médicos Marco A. Perez e Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos a respeito da “Oficina 

de Trabalho sobre ST”
43
, promovida pelo CNS em 7 de maio de 1996, quando foi 

apresentada proposta de Resolução para reestruturação da CIST, para a qual foi 

sugerida a seguinte composição: 

TIPO INSTITUIÇÕES/ENTIDADES FORMAS DE INCLUSÃO 

R
ep
re
se
n
ta
n
te
s 
F
ix
o
s
 

SUS – 3 profissionais ligados aos 

serviços do PST; 

 

  

Sistema de rodízio anual, indicados pelos 

pares: 1 representante da esfera federal, 1 

representante da esfera estadual e 1 

representante da esfera municipal; 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS – 2 

profissionais que executam 

pesquisa em ST; 

Sistema de rodízio anual, indicados pelos 

pares; 

CENTRAIS SINDICAIS – 2 

representantes que participam de 

ações de ST no SUS; 

Sistema de rodízio anual ou semestral, 

indicados pelos pares; 

R
ep
re
se
n
ta
n
te
s
 

T
em

p
o
rá
ri
o
s
 

Total de 4, podendo ser do 

Ministério do Trabalho, da 

Previdência, da Educação, do 

Meio Ambiente, representantes 

dos empregadores, dentre outros. 

 
 

Serão incluídos em função dos temas 

discutidos. 

Fonte: Adaptado da Ata n° 55, de 08 e 09 de maio de 1996 

                                                
42
 Entrevista gravada concedida à autora em 16/03/2009, por Carlos Aparício Clemente, dirigente da 

Força Sindical. 
 
43
 A Oficina de Trabalho sobre ST foi aberta pelo Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Dr. 

José Carlos Seixas, e pela Coordenadora Geral do Conselho Nacional de Saúde, Fabíola de Aguiar 
Nunes. Sua programação constou de dois painéis: Saúde do Trabalhador no SUS - Aspectos 
Nacionais, que contou com relatos de experiências em Saúde do Trabalhador desenvolvidas em São 
Paulo e na Bahia e Implementação das Políticas, Diretrizes e Ações: Pontos críticos e perspectivas, 
subdivididos nos temas: Atenção à Saúde do Trabalhador, Relação Interinstitucional e Controle 
Social, Formação de Recursos Humanos e Financiamento. (BRASIL/ MS/ ATA n°55, 08 e 09/05/96, p. 
6). 
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 Apresentou-se também um novo plano de trabalho para a CIST, contendo as 

seguintes estratégias:  

1. Análise da estrutura da área técnica de Saúde do Trabalhador no Ministério 

da Saúde e formulação de propostas de reestruturação; 

2. Elaboração de proposta orçamentária para a área de Saúde do Trabalhador 

no SUS para 1997; 

3. Elaboração de Plano de Trabalho, de aplicação imediata, para a área de 

Saúde do Trabalhador no SUS; 

4. Análise dos sistemas de informações em Saúde do Trabalhador e suas 

interfaces com outros sistemas de informações e formulação de propostas; 

5. Análise das áreas estaduais e municipais de Saúde do Trabalhador no SUS e 

formulação de propostas; 

6. Análise do conteúdo das legislações em Saúde do Trabalhador, relacionadas 

ao SUS e formulação de propostas de reformulação. 

 (BRASIL/ MS/ ATA n°55, 08 e 09/05/96, p. 5). 

 

  Tais propostas mobilizaram os participantes da reunião que iniciaram um 

debate com os seguintes pronunciamentos: a Conselheira Maria Cecília de Souza 

Minayo, representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC/ABRASCO) disse que o rodízio anual dos componentes da CIST era 

estratégico para garantir a continuidade dos trabalhos. Argumentou que foi 

lamentável a baixa presença dos Conselheiros do CNS na Oficina de ST e frisou 

sobre a fragilidade deste campo de saberes, fazendo um apelo aos membros para o 

fortalecimento das discussões na definição de ações no âmbito da CIST. (BRASIL/ 

MS/ ATA n°55, 08 e 09/05/96, p. 6). 

 O Conselheiro Jocélio Henrique Drummond, representante da CUT, 

questionou sobre a representação temporária de instituições na CIST, alegando que 

ela deveria ser permanente, porém reconsiderou seu posicionamento. (BRASIL/ MS/ 

ATA n°55, 08 e 09/05/96, p. 6).  

 O Conselheiro Omilton Visconde, representante da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) considerou de grande importância a realização da Oficina e os 

resultados alcançados, referindo ser a forma mais objetiva para a organização da 

CIST o que se converteria na implantação de políticas, diretrizes e ações para a ST 



94 
 
 

 

 

no SUS, além de relatar sobre as ações desenvolvidas pelo setor empresarial em 

ST. (BRASIL/ MS/ ATA n°55, 08 e 09/05/96, p. 6). A ata analisada não explicita as 

ações realizadas pelo setor empresarial referidas pelo Conselheiro Omilton 

Visconde.  

 No período de junho a dezembro de 1996, o assunto ST não aparece nas 

discussões pautadas no CNS.  

 Em 05 e 06 de janeiro de 1997, ocorre a reunião de n° 61, na qual o 

Conselheiro Carlos Aparício Clemente, representante da Força Sindical, referiu 

sobre a importância de debater a ST e o desrespeito com que vem sendo tratada a 

política de ST. Solicitou que se faça uma orientação nacional a seu respeito. 

(BRASIL/ MS/ ATA n°61, 05 e 06/01/97, p. 14). 

 Os demais Conselheiros não se manifestaram a respeito. Nota-se que as 

questões sobre ST são apresentadas, às vezes pontuando algumas situações 

emergentes naquele momento, porém não há debate, questionamentos, contra-

argumentos, nem tampouco conclusões; o assunto é dado como encerrado com o 

início do próximo item da pauta. Em entrevista, o representante da Força Sindical, 

Conselheiro Carlos Aparício Clemente, deixa clara a falta de interesse dos 

Conselheiros em seu discurso, 

“No Conselho Nacional de Saúde para eu conseguir convencer os 
Conselheiros a aprovar uma moção em relação ao amianto, foi uma guerra. 
E era uma moção ‘água com açúcar’, era uma recomendação. No momento 
em que a França tinha acabado de proibir o uso do amianto eu tinha sido 
representante das Centrais Sindicais brasileiras numa discussão em 
Bruxelas, mostrando a posição do banimento do amianto no Brasil e a 
posição das três maiores Centrais Sindicais brasileiras. [...] Eu acho que o 
que avançou muito no Conselho foi um olhar para esta contaminação na 
área rural. Mas por causa da mídia, não por causa da representação. O 
pessoal via notícias e isto repercutia lá dentro do Conselho Nacional de 
Saúde.”  

 
 
 Na reunião de n°63, em 05 e 06 de março de 1997, o Conselheiro Jocélio 

Henrique Drummond, representante da CUT, em referência à Norma Operacional de 

Saúde do Trabalhador (NOST), “recordou que havia uma demanda do SUS ainda 

não resolvida a respeito de questões relativas à ST, disse que o assunto era tratado 

de forma fragmentada pelos Ministérios da Previdência, Saúde e do Trabalho.” 

(BRASIL/ MS/ ATA n°63, 05 e 06/03/97, p. 17). O Conselheiro manifestou que “a 

idéia deste CNS, há muito tempo atrás, era criar uma Norma Operacional que 

regulamentasse melhor as questões da saúde do trabalhador”.  A partir daí, propôs a 



95 
 
 

 

 

criação um grupo de estudo integrado pelos três Ministérios e uma representação da 

sociedade para elaboração dessa Norma. Porém, após diversas discussões, a ideia 

esmoeceu. Acrescentou ainda que a  NOST tinha como linha geral os princípios e 

diretrizes contidos na LOS, nas deliberações da II CNST e na X Conferência 

Nacional de Saúde. (BRASIL/ MS/ ATA n°63, 05 e 06/03/97, p. 17).  

Prosseguiu o relato referindo que a NOST, 

[...] estabelecia normas e procedimentos para orientar e instrumentalizar as 
ações em ST pelas Secretarias de Saúde de Estados e Municípios, 
conforme a condição de gestão em que estivessem habilitados, garantindo 
a atenção à saúde do trabalhador, tais como: atendimento ao acidentado do 
trabalho, ações de vigilância dos ambientes e processos de trabalho, 
notificação dos agravos de saúde relacionados ao trabalho, organização da 
informação, mecanismos de referência e contra-referência, capacitação de 
recursos humanos. (BRASIL/ MS/ ATA n°63, 05 e 06/03/97, p. 18). 
 

  Concluiu que após discussões nas diversas instâncias estaduais e municipais, 

a NOST chegara a um ponto possível de consenso e que havia divergências a 

respeito das ações de vigilância sanitária no ambiente de trabalho, 

Para alguns setores o Ministério da Saúde não teria que se incumbir dessa 
tarefa, que seria função do Ministério do Trabalho, através das Delegacias 
Regionais do Trabalho (DRTs). Na Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador, essa posição teve em torno de cinco por cento dos votos; na 
verdade foram os técnicos das DRTs presentes que defenderam essa 
posição. Noventa e cinco por cento dos presentes ao encontro decidiram 
que o assunto tinha que estar na área do SUS, porque quem fazia a cura 
teria que fazer a prevenção; quem tratava do acidentado teria que prevenir 
o acidente, senão não se completaria o ciclo de promoção da saúde. 
(BRASIL/ MS/ ATA n°63, 05 e 06/03/97, p. 18). 
.  

 Em sua conclusão, solicitou a aprovação da proposta e a sua imediata 

publicação, através de portaria do Ministério da Saúde. 

 A Conselheira Margareth Martha Arilha Silva, coordenadora da Comissão 

Intersetorial de Saúde da Mulher (CISMU), disse que havia acompanhado o 

processo de discussão na CIST e observou que a ST era um tema que vinha se 

constituindo em um “campo de interesse para pesquisas e para atuação política de 

centrais sindicais e partidos políticos e mais, especificamente, em um campo de 

interesse das mulheres”. A partir dessa colocação, a Conselheira justificou a 

solicitação da CISMU de inserir no texto da NOST o que chamou de ‘linguagem de 

gênero’, ou seja, inserir no corpo da Norma os termos ‘trabalhador/trabalhadora’. 

Dentre as diversas propostas apresentadas pela representante da CISMU, destaca-

se o acréscimo de um parágrafo cujo teor textual considera a “insuficiência de 

conhecimento sobre a situação de ST no país e a crônica escassez de recursos de 
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financiamento para o desenvolvimento de estudos e pesquisas específicos”, 

recomendando ainda a criação de mecanismos para o apoio a pesquisas dentro 

dessa temática. (BRASIL/ MS/ ATA n°63, 05 e 06/03/97, p. 19). 

 Após debates, o Plenário aprovou as propostas constantes da NOST, e as 

advindas da CISMU. Observa-se que, pela primeira vez, desde o início da análise de 

conteúdo das Atas, no ano de 1991, um assunto em ST é colocado em pauta, 

discutido e submetido à aprovação do Plenário do Conselho. 

 Entre os meses de abril a julho de 1997, o tema ST mais uma vez não é 

pautado nas discussões do CNS. 

 O Conselheiro Sérgio Francisco Piola, representante da Secretaria de Estado 

do Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN), na reunião de n°68, em 06 e 07 de 

agosto de 1997, referiu sobre a importância de investir em estudos sobre 

mecanismos que viabilizem o CS nos Conselhos, como os sistemas de informação, 

e a necessidade de ampliar as discussões na área de ST, devendo, para isto, utilizar 

assessorias especializadas. (BRASIL/ MS/ ATA n°68, 06 e 07/08/97, p. 02). 

 Após três meses, este assunto foi retomado na reunião de n° 72, em 04 e 05 

de dezembro de 1997, no momento em que Helvécio Bueno, do Departamento de 

Acompanhamento e Avaliação da Rede de Informação para a Saúde (RIPSA), 

referiu sobre a reunião do Comitê Temático em Saúde do Trabalhador que abordou 

os aspectos: notificação de acidentes do trabalho e informações sobre riscos 

presentes nos processos produtivos para a saúde. Na reunião deste Comitê, houve 

participação do “Ministério da Saúde (MS), da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), do 

Ministério do Trabalho (MTb), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (FIBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do 

Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e  dos Ambientes de 

Trabalho (DIESAT), da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), 

do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador (CESAT) órgão da SES da Bahia, 

da Divisão de Saúde do Trabalhador (DST/CVS/Secretaria Estadual de Saúde – 

SP), da Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST/SES-MG) e da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT).” (BRASIL/ MS/ ATA n°72, 04 e 05/12/97, p. 09).  

 Percebe-se que as discussões sobre o CS na ST ainda se estabelecem no 

plano da ausência de informações que possibilitem o conhecimento sobre o 
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adoecimento profissional, seja por acidente ou por doenças relacionadas ao 

trabalho.  

 Em 05 de agosto de 1997, foi realizada uma reunião extraordinária do CNS 

para tratar do Orçamento do Ministério da Saúde para o ano de 1998, em que houve 

manifestação de Carlos Aparício Clemente, Conselheiro representante da Força 

Sindical, sobre a ausência de participação do Ministério da Saúde nas questões 

relativas à ST, como exemplo cita a falta da temática ST nas campanhas educativas, 

promovidas pelo Ministério da Saúde.    

 Como resultado da manifestação de Carlos Aparício Clemente, decidiu-se 

compor uma Comissão de Conselheiros para elaboração de proposta referente à 

ST, com os seguintes Conselheiros: Rita de Cássia Barradas Barata, representante 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC/ABRASCO); Carlos 

Aparício Clemente, representante da Força Sindical; Augusto Alves de Amorim, 

representante da Associação Brasileira de Administração Hospilatar (ABAH); Zélia 

Maria dos Santos, representante da Federação Nacional das Associações de 

Previdenciários (FENASP) e o Prof. Elias Jorge, assessor do Ministério da Saúde.

 Novamente uma período de cinco meses sem manifestação sobre o campo 

ST.  Já no ano de 1998, na reunião de n° 73, aos 04 e 05 dias de fevereiro, realizou-

se debate para elaborar a Agenda Básica do CNS. A Conselheira Clair Castilhos 

Coelho, representante da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher (CISMU), 

sugeriu a inclusão da ST no item de políticas de acompanhamento de programas 

prioritários do Ministério da Saúde, “em função das modificações brutais no plano 

das políticas econômicas que levam a alterações profundas nas relações de 

trabalho, entre elas a flexibilização dos contratos e o contrato temporário”, situação 

que a Conselheira classificou como uma perda brutal dos direitos dos trabalhadores 

brasileiros. Para ela, o Conselho deveria colocar o tema em pauta e propor formas 

de acompanhamento e controle das relações de trabalho. (BRASIL/ MS/ ATA n°73, 

04 e 05/02/98, p. 08). 

 Aqui inscreve-se pela primeira vez no CNS a preocupação com a 

precarização do trabalho, no entanto o Plenário não discutiu o assunto e nem sequer 

sugeriu incluí-lo em pautas futuras.    

 Na reunião de n° 74, nos dias 04 e 05 de março de 1998, o Conselheiro 

Carlos Aparício Clemente, representante da Força Sindical, referiu sobre os 
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resultados da reunião na CIST, destacando pontos para reflexão, como o fato de 

que apenas 127 municípios brasileiros mantinham Programas de Saúde do 

Trabalhador, e que os principais jornais brasileiros haviam publicado, nos meses de 

fevereiro e início de março, matérias sobre a gravidade dos acidentes de trabalho no 

país. Frisou que existe sub-registro dos acidentes de trabalho e concluiu dizendo 

que era preciso haver uma discussão no CNS sobre esses fatores, de modo a 

envolver também os secretários municipais e a rede de saúde. (BRASIL/ MS/ ATA 

n°74, 04 e 05/03/98, p. 01). 

 O assunto não foi debatido no Conselho, apenas colocado como proposição. 

 Nas reuniões que seguiram até o final do ano de 1998, em que foi possível 

observar a presença do tema ST, as discussões não ultrapassaram os limites 

marcados pelos registros de acidentes de trabalho, propostas de sistemas de 

vigilância em Saúde do Trabalhador e condições de trabalho dos técnicos da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Problemas tidos como operacionais, sem 

nenhuma relação com o que parece ser o papel do CS na ST. 

 Em 03 e 04 de março de 1999, na reunião de n° 84, teve início a nova 

composição do CNS para a gestão no período de 1999 a 2002
44
, sob o comando do 

Ministro da Saúde José Serra, homologada pelo Decreto Presidencial n° 41 de 03 de 

março de 1999.     

 Na reunião de n°87, realizada nos dias 09 e 10 de junho de 1999, o 

Conselheiro Diógenes Sandim Martins, representante da Força Sindical, informou 

sobre a realização do Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador, nos dias 16 a 18 

de junho/99, em Brasília, que teve como tema "O Desafio da Construção de um 

Modelo Estratégico para a Questão da Saúde do Trabalhador." (BRASIL/ MS/ ATA 

n°87, 09 e 10/06/99, p. 02). Temática esta relativa à construção de uma política 

como se deve esperar de uma instância de CS como o CNS.  

 O assunto ST reaparece na reunião de n°90, realizada em 01 e 02 de 

setembro de 1999, na qual o Coordenador Geral do CNS, Nelson Rodrigues dos 

Santos apresentou proposta para a nova composição da Comissão Intersetorial de 

Saúde do Trabalhador (CIST), com os seguintes integrantes: 

 

                                                
44
 Este período refere-se ao segundo mandato de FHC. 
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COMPOSIÇÃO DA CIST – 1999 A 2002 

Ministério da Saúde 

Ministério da Previdência e Assistência Social 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONSASEMS 

Instituto Ethos 

Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO 

Central Única dos Trabalhadores – CUT 

Força Sindical 

   Fonte: Adaptado da Ata n° 90, de 01 e 02 de setembro de 1999 

 

 Fora também apresentado o plano de trabalho da CIST, para o período, que 

consta da “criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento do processo de 

reforma do Seguro Acidente de Trabalho - SAT - e desenvolvimento das 

negociações necessárias para assegurar a promoção e proteção da saúde do 

trabalhador.” (BRASIL/ MS/ ATA n°90, 01 e 02/09/99, p. 02). O Plenário aprovou a 

composição e o plano de trabalho apresentado. 

 Nota-se que em nenhum outro momento das reuniões até o mês de dezembro 

houve manifestações sobre o desenvolvimento de políticas de ST, aliás, no CNS, no 

ano de 1999 o tema ST foi completamente esvaziado de debates que pudessem 

favorecer a construção de uma Política relativa a este campo de saberes e práticas. 

 Que papel joga o Controle Social nesta discussão quando permanece 12 

meses seguidos, sem manifestar-se? Estariam representados os interesses das 

categorias de trabalhadores nesta instância, já que nas duas únicas manifestações, 

que nem sequer demandaram o debate dos Conselheiros, o discurso parte de um 

único representante dos trabalhadores ligado à Força Sindical? 

Iniciado o ano de 2000, na primeira reunião, de n°94, nos dias 09 e 10 de 

fevereiro, a Conselheira Rita de Cássia Barradas Barata, representante da 

SBPC/ABRASCO, apresenta um relatório com a análise do Tribunal de Contas da 

União (TCU) sobre a Política Nacional de Saneamento no SUS e o CNS, em que 

fica explícito que em relação à Participação da Comunidade 

[...] o CNS não vem exercendo plenamente suas atribuições e competências 
legais [...] tem havido pouca interação entre o Conselho Nacional de Saúde 
e os demais órgãos de controle [...] a autonomia do Conselho Nacional de 
Saúde é prejudicada pela não-homologação de resoluções aprovadas e 
pela demora na adoção dessas providências pelo Ministro da Saúde [...] a 
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atuação do Conselho não tem ocorrido de forma plena, principalmente no 
que se refere aos aspectos de planejamento, execução financeira e 
integração com os demais órgãos de controle [...] essa situação demonstra 
que os canais de participação comunitária ainda encontram-se em processo 
de consolidação, o qual somente irá se completar quando os conselhos 
tiverem a sua importância reconhecida pelos gestores em todas as 
instâncias do SUS [...] apesar da estruturação dos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde encontrar-se, de maneira geral, de acordo com as 
normas que regulam sua organização, a maioria dos colegiados não tem 
participado da formulação de estratégias para o setor e do controle da 
execução das políticas de saúde. (BRASIL/ MS/ ATA n°94, 09 e 10/02/00, p. 
07). 
 

 É certo que o assunto não é diretamente pertinente ao campo ST, porém 

mostra o baixo comprometimento do CNS com o desenvolvimento e controle das 

políticas públicas de saúde.  

 Obviamente houve manifestações favoráveis e contra o posicionamento do 

TCU por parte dos Conselheiros, porém não se intenciona analisá-las, já que o tema 

Saneamento não faz parte do objeto deste estudo. 

 Na reunião de n°96, em 05 e 06 de abril de 2000, novamente é questionado o 

funcionamento do CNS, agora pelo Coordenador Nelson Rodrigues dos Santos, que 

fez referência à baixa frequência dos Conselheiros, às saídas do Plenário e 

utilização dos telefones celulares durante as reuniões. O Conselheiro Jocélio 

Henrique Drummond, representante da CUT, disse que “o problema não era 

disciplinar e não estava contente com a produtividade do Conselho que era baixa e o 

funcionamento precário”. Disse também, que, “se fosse o Senhor Ministro fecharia o 

Conselho, pois o retorno não compensava o dinheiro que se gastava”. Revela 

“Somos omissos e passamos o tempo todo ouvindo autoridade falar e dando 

palpites sobre o que eles estão falando.” (BRASIL/ MS/ ATA n°96, 05 e 06/04/00, p. 

04). Obviamente o Coordenador Nelson Rodrigues dos Santos não concordou com a 

posição do Conselheiro. 

 Situações que suscitam questionamentos a respeito do comprometimento dos 

Conselheiros do CNS no exercício do CS: Estariam eles conscientes do papel que 

deveriam representar diante da construção de políticas públicas de saúde?  

 

5.2. Pródromos da XI Conferência Nacional de Saúde 

  

 Na reunião de n° 98, em 07 e 08 de junho de 2000, é designada pelo Ministro 

da Saúde a Conselheira Rita de Cássia Barradas Barata, representante da 
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SBPC/ABRASCO, para a coordenação da XI Conferência Nacional de Saúde, além 

de um “Núcleo de Conselheiros para Articulação e Mobilização, com 

representatividade e experiência em eventos semelhantes, a fim de assessorar os 

debates das Conferências Regionais, Estaduais e Municipais de Saúde.” (BRASIL/ 

MS/ ATA n° 98, 07 e 08/06/00, p. 07). 

 Parece que o exercício do CS está vinculado à capacidade dos Conselheiros 

em dominar e operar os seus “mecanismos”, o que ficou claramente explícito nas 

palavras da Diretora da Secretaria de investimento de Saúde, Vera Valente, na 

reunião de n°99, em 05 e 06 de julho de 2000, ao se referir sobre o Projeto de 

Capacitação de Conselheiros de Saúde e membros do Ministério Público, que “tinha 

como objetivo o fortalecimento de mecanismos de controle social do SUS”.  Explicou 

que o projeto iria “prover os Conselheiros de instrumentos para o exercício de suas 

atribuições [...] fomentar o conhecimento e a discussão sobre os princípios e 

diretrizes do SUS [...] fortalecer a atuação dos Conselheiros de Saúde como 

elementos catalisadores da participação da sociedade.” (BRASIL/ MS/ ATA n°99, 05 

e 06/07/00, p. 04).  

 No ritmo das mudanças tecnológicas e dos instrumentos gerenciais ligados às 

plataformas operacionais, é possível que haja necessidade de cursos permanentes 

de “capacitação” para que os Conselheiros consigam utilizá-los como “mecanismos” 

do CS, além do que, deve-se levar em consideração que o rodízio dos governantes, 

sejam eles, municipais, estaduais ou federais, reflete na (de)composição dos 

Conselhos.  

 Assim, pergunta-se: o exercício do CS, no Brasil, depende apenas de 

“conhecimento dos seus mecanismos tecnocráticos”, ou seria a prática da 

Democracia Participativa elemento também a ser “ensinado” em tais cursos de 

capacitação? 

 Na reunião de n°101, de 13 e 14 de setembro de 2000, o Conselheiro Mozart 

de Abreu e Lima, coordenador da CIST, apresentou propostas da CIST, dentre as 

quais merece destaque, “o estabelecimento de diretriz para a organização das ações 

de Saúde do Trabalhador na esfera municipal do SUS.” (BRASIL/ MS/ ATA n°101, 

13 e 14/09/00, p. 06).  

 Na ocasião, o Conselheiro Diógenes Sandim Martins, representante da Força 

Sindical, “ressaltou as dificuldades encontradas para o tratamento da Saúde do 
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Trabalhador no âmbito do SUS, principalmente no que diz respeito à parte hospitalar 

e serviços de urgência e emergência, considerando que isso deveria ser articulado 

com a Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde. (BRASIL/ MS/ 

ATA n°101, 13 e 14/09/00, p. 06). 

 A Conselheira Maria Leda de Resende Dantas, representante da 

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, observou que a “discussão 

da questão da Saúde do Trabalhador ressaltava a importância de reinserção do 

conceito e da prática de Seguridade Social”. Alertou que a ST deveria ser tratada 

pelas Confederações de Trabalhadores e pelas Confederações Patronais, 

lamentando a “ausência dessas representações naquele momento.” (BRASIL/ MS/ 

ATA n°101, 13 e 14/09/00, p. 06). 
 Nota-se que o momento revela a importância do CS, que passa a ser tema 

central da XI Conferência Nacional de Saúde. Na reunião de n°103, de 08 e 09 de 

novembro de 2000, a coordenadora desta Conferência, Rita de Cássia Barradas 

Barata, apresentou as propostas aprovadas para as mesas-redondas, contendo um 

amplo conteúdo de discussão sobre o CS, na tentativa de avaliá-lo nos 

 [...] dez anos de SUS: a construção do acesso, qualidade e humanização 
na atenção à saúde [...] Discussão referente às formas de representação de 
interesse, legitimidade, atuação política dos Conselhos de Saúde e em que 
medida essa atuação é capaz de influenciar a definição de prioridades e 
garantir a realização do acesso, qualidade e humanização na atenção em 
saúde [...] Cidadania e formas de responsabilização do poder público e do 
setor privado. A função do Ministério Público, do poder Legislativo e do 
poder Judiciário no Controle Social e na garantia de acesso, qualidade e 
humanização [...] Relações entre gestores, profissionais e trabalhadores de 
saúde e o Controle Social. (BRASIL/ MS/ ATA n°103, 08 e 09/11/00, p. 04). 

   

 A XI Conferência Nacional de Saúde ocorrera nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 do 

mês de dezembro de 2000, e teve como tema: “Efetivando o SUS Acesso, 

Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde com Controle Social”, merecendo 

destaque algumas colocações, em virtude da crítica feita ao governo da época. 

 Ao final da Conferência é divulgada a Carta da XI Conferência Nacional de 

Saúde, espaço reservado à manifestação dos Delegados, na qual observa-se a 

inscrição de que a estruturação do SUS é um “movimento contra-hegemônico a um 

modelo político-econômico predominantemente excludente.”(BRASIL/MS/ 

RELATÓRIO FINAL XI CNS, 2000, p. 13).  

 O documento revela ser a saúde dependente de fatores econômicos e 

sociais, citando “a garantia de emprego, salário, casa, comida, educação, lazer e 



103 
 
 

 

 

transporte.” (BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL XI CNS, 2000, p. 13), e critica a 

política adotada pelo Presidente do Brasil, FHC, cujo ajuste fiscal privilegiou o 

pagamento da dívida pública, em detrimento do investimento nas políticas sociais, 

além da redução do Estado, manifesto na “privatização de empresas e serviços 

públicos”, e na “diminuição da proteção social por meio da precarização das 

relações de trabalho.” (BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL XI CNS, 2000, p. 14). 

 Em outro trecho, os Delegados deixam claro que, apesar das recomendações 

feitas pelas últimas Conferências, o governo FHC, cuja orientação econômica é 

própria do neoliberalismo, além de desprivilegiar os valores humanos, menospreza 

as políticas sociais, favorecendo o aumento das desigualdades sociais. Neste 

sentido, são apontadas três estratégias do governo: “a transferência dos serviços 

públicos potencialmente lucrativos ao setor privado [...], a concentração da ação 

direta do Estado em programas de baixo custo, voltados para as populações pobres 

[...] a ampliação dos recursos dos planos de saúde para as camadas médias da 

população.” (BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL XI CNS, 2000, p. 20). 

 Melhorar as condições para a efetivação do Controle Social, através da 

gestão participativa e democratização é medida citada pelos Delegados como sendo 

necessária à implantação de um Sistema de Saúde universal, equânime, 

descentralizado e eficiente. No entanto, apontam fatores que dificultam a 

implementação do SUS, dentre eles: “a incompatibilidade com o atual modelo 

econômico”, que privilegia a redução do Estado, em contrapartida à proposta do 

SUS, feita com base nos direitos constitucionais, onde ao Estado cabe a oferta dos 

serviços de assistência à saúde em todos os níveis de atenção. Outro fator é o 

contexto político marcado pelo “autoritarismo [...] desorganização dos movimentos 

sociais [...] partidarismo [...] prevalência do clientelismo como forma de conquista do 

poder político.” (BRASIL/MS/ RELATÓRIO FINAL XI CNS, 2000, p. 21). No que 

tange às medidas econômicas, observa-se o aumento da carga tributária sem 

equivalente aplicação nos serviços de saúde.  

 No caso específico da ST, o Relatório Final da XI Conferência Nacional de 

Saúde refere sobre a implementação dos programas de ST na rede básica dos 

municípios e nos serviços de referência, além de propor a integração do Programa 

de Saúde do Trabalhador com os Programas de Saúde da Família/Programas de 

Agentes Comunitários de Saúde. Ademais, demonstra sensibilidade com relação à 
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nova realidade do mundo do trabalho, consequencia da reestruturação produtiva 

neoliberal globalizada.  

 Retomando a análise das Atas no período pós XI Conferência Nacional de 

Saúde, observa-se que entre dezembro de 2000 a maio de 2001, não houvera 

registros de discussões sobre o campo ST. 

 Na reunião de n°109, em 06 e 07 de junho de 2001, o Conselheiro Mozart de 

Abreu e Lima, coordenador da CIST, fez a apresentação do “Programa do Seminário 

“Diretrizes da Política de Proteção à Saúde do Trabalhador”, o qual teria como 

patrocinadores a Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos 

Depurados e o CNS”, que teria como objetivo “analisar a situação da Saúde do 

Trabalhador”. Referiu que o “público-alvo seriam os trabalhadores, empresários, 

técnicos envolvidos na área, parlamentares, procuradores do trabalho e conselheiros 

de saúde.” (BRASIL/ MS/ ATA n°109, 06 e 07/06/01, p. 02). 

 O assunto ST é retomado apenas na reunião de n°113, em 03 e 04 de 

outubro de 2001, em que o Conselheiro Mozart de Abreu e Lima, coordenador da 

CIST,  informou sobre a realização do “Seminário sobre Saúde do Trabalhador”, em 

setembro, no qual houvera “participação intensa e atingira o objetivo principal, 

debatendo temas como relações de trabalho, deficiência legislativa, conflitos 

trabalhistas, previdência social, dentre outros.” (BRASIL/ MS/ ATA n°113, 03 e 

04/10/01, p.01). Não foi apresentado resumo detalhado do Seminário. 
 Nas demais reuniões no ano de 2001, não se encontraram relatos que 

merecessem destaque em ST. 

 Na reunião de n°117, em 06 e 07 de março de 2002, o Conselheiro Mozart de 

Abreu e Lima, coordenador da CIST, referiu que havia “duas recomendações da 

Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador derivadas do Seminário sobre 

Saúde do Trabalhador, realizado em setembro de 2001, na Câmara dos Deputados”, 

além da “apresentação da proposta substitutiva ao Projeto de Lei nº 1377/95, do 

Deputado Eduardo Jorge”. Explicou que o referido projeto consiste na proposta de 

dar atribuições do campo ST ao SUS, e “de definir com clareza o que deve caber ao 

Ministério do Trabalho e Emprego, e ao Ministério da Previdência e Assistência 

Social e ao SUS.” (BRASIL/ MS/ ATA n°117, 06 e 07/03/02, p.09).  

 De forma geral, os Conselheiros referiram acreditar que o Seminário sobre ST 

fora um importante evento para a construção de políticas públicas em ST. 
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   Na ocasião, a Conselheira Zilda Arns Neumann, representante da CNBB, 

questionou “se estava previsto no projeto o beneficiamento dos trabalhadores 

informais e das mulheres agricultoras.” (BRASIL/ MS/ ATA n°117, 06 e 07/03/02, 

p.09). O Conselheiro Mozart de Abreu e Lima, respondeu positivamente. 

   A CIST aparece novamente como pauta na reunião de n°119, em 08 e 09 de 

maio de 2002, quando o Coselheiro Mozart de Abreu e Lima, apresentou seis 

recomendações para votação do colegiado. (BRASIL/ MS/ ATA n°119, 08 e 

09/05/02, p.05), 

RECOMENDAÇÃO Nº 001/02 Aprovação do Programa Nacional de Eliminação da Silicose. 

RECOMENDAÇÃO Nº 002/02 Moção parabenizando o trabalho da Sra. Marta Suplicy, 

Prefeita de São Paulo, pela regulamentação da Lei nº 

13.113/01 que proíbe a utilização de produtos e materiais à 

base de amianto na construção civil de São Paulo. 

RECOMENDAÇÃO Nº 003/02 Prioridades de assuntos da CIST: 

1. Regulamentação de competências e atribuições dos 

setores governamentais na Saúde do Trabalhador.  

2. Integração e compatibilização das bases de dados de 

interesse em Saúde de Trabalhador para estabelecer na 

RIPSA o Comitê Temático Interdisciplinar Seguro, Saúde 

e Previdência. 

3.  Elaboração de um produto de análise da situação e 

tendência de vigilância da saúde do trabalhador.  

4. Interação da temática da saúde do trabalhador com o 

CONASS e CONASEMS.  

5. Incorporação da Saúde do Trabalhador nos programas 

estruturantes do Ministério da Saúde sob a perspectiva 

da promoção da saúde. 

6. Incentivo e apoio ao funcionamento dos Fóruns e 

Comissões Temáticas específicas de Saúde do 

Trabalhador.  

7. Acompanhamento do processo de reforma do Seguro de 

Acidente de Trabalho. 

8.  Estimular a recomposição dos GEISATS, que consistem 

em grupos executivos interministeriais de Saúde do 

Trabalhador que envolvem os Ministérios do Trabalho, da 

Previdência e da Saúde. 

9. Desenvolvimento de estudos para dimensionar os custos 

das ações e procedimentos de vigilância e assistência à 
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Saúde do Trabalhador. 

10. Organização da 3ª Conferência Nacional da Saúde do 

Trabalhador.  

RECOMENDAÇÃO Nº 004/02 Recomendação ao CONASS e CONASEMS a incorporação 

de representantes da área de Saúde do Trabalhador nas 

Câmaras Técnicas de Epidemiologia e Vigilância Sanitária. 

RECOMENDAÇÃO Nº 005/02 Apresentação de proposta para realização de oficinas de 

trabalho dos autores do Projeto juntamente com os gerentes 

líderes de Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS a fim de 

estabelecer uma agenda de ação, proposição e discussão 

para 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. 

RECOMENDAÇÃO Nº 006/02 Propõe ao Ministério da Saúde a publicação da Portaria que 

dispõe sobre trabalho precoce de crianças e adolescentes 

nas questões específicas da saúde. 

Fonte: Adaptado da Ata n° 119, de 08 e 09 de maio de 2002 

 

 Observa-se, neste momento, que a CIST assume papel importante na 

definição de temas para a construção de uma política em ST, o que se esperaria de 

um órgão assessor do CNS. 

 Ainda na mesma pauta, o Conselheiro Mozart de Abreu e Lima refere que a 

CIST não é um instrumento do CS, mas sim responsável “por articular ações de 

governos de interesse do SUS, esclarecendo que “não constava, na proposta da 

CIST prioridades para 2002, uma ação específica de controle social.” (BRASIL/ MS/ 

ATA n°119, 08 e 09/05/02, p.05). 

 Na reunião de n°120, de 05 e 06 de junho de 2002, o Coodenador do CNS, 

Nelson Rodrigues dos Santos, informou sobre o lançamento do “Manual de 

Procedimentos de Doenças do Trabalho para os Serviços de Saúde”
45
. O 

Conselheiro Elias Rassi Neto, Coordenador Geral de Planejamento, Informação e 

Avaliação de Ações Estratégicas da Secretaria de Políticas de Saúde e do Ministério 

da Saúde, referiu que o Manual fora desenvolvido pela equipe do Ministério da 

Saúde, juntamente com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e 
coordenado pela Conselheira Jacinta de Fátima Senna da Silva, durante um período 

de quatro anos, e que continha uma síntese do acúmulo de conhecimentos que 

                                                
45
 O Manual de Procedimentos de Doenças do Trabalho para os Serviços de Saúde fora elaborado 

numa ação coordenada entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. 
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existem sobre as doenças relacionadas ao trabalho, sendo destinado à comunidade 

científica, aos médicos, aos profissionais da área de saúde e aos trabalhadores do 

Brasil. (BRASIL/ MS/ ATA n°120, 05 e 06/06/02, p.04).  

 O Conselheiro Cláudio Duarte, Secretário de Políticas de Saúde do MS, 

explicou que o Manual consistia em um instrumento de políticas e gestão na área da 

saúde do trabalho que fazia 

[...] parte de um conjunto de ações importantes que o Ministério da Saúde 
tem desenvolvido na área em parceria com os Estados e Municípios e 
órgãos de cooperação [...] tais ações possibilitariam a retomada, no âmbito 
da gestão da agenda na área da Saúde do Trabalhador, no que diz respeito 
às ações de atenção, e principalmente, às ações voltadas para gestão, 
formulação e implementação de políticas, vigilância em saúde e capacitação 
de recursos humanos [...] havia muito a ser feito [...] institucionalização e a 
sustentabilidade das políticas voltadas à prevenção, promoção e atenção à 
Saúde do Trabalhador no âmbito das políticas mais gerais do SUS. 
(BRASIL/ MS/ ATA n°120, 05 e 06/06/02, p.04).  
 

 A Conselheira Jacinta de Fátima Senna da Silva, Coordenadora da COSAT – 

Coordenação de Saúde do Trabalhador e representante do Ministério da Saúde na 

CIST, referiu que o Manual “contribuiria para qualificar a atenção à Saúde do 

Trabalhador na rede do SUS, tanto no setor público quanto no setor privado”.  

 O representante da OPAS no Brasil, o Dr. Jacobo Finkelman,  destacou que o 

“Manual era um instrumento valioso, devido ao fato de não estar destinado somente 

aos profissionais da área de doenças em trabalho [...] fazia parte de uma estratégia 

mais abrangente em termos de prestigiar a área da Saúde do Trabalhador.” 

(BRASIL/ MS/ ATA n°120, 05 e 06/06/02, p.04).  

 Este foi o resultado do que vinha sendo acumulado em ST. Estabelecer 

papéis, protocolos de investigação e controle de riscos, procedimentos 

previdenciários e, finalmente, criar uma nova lista de doenças relacionadas ao 

trabalho.  

 Em relação ao CS na ST, o Manual, apesar de não ter como objetivo esta 

temática, cita-o como parte do controle do SUS, e a intenção de se criar “estratégias 

para garantir a participação dos trabalhadores e a sensibilização dos níveis 

gerenciais para a implementação das medidas preventivas que envolvam 

modificações na organização do trabalho.” (BRASIL/MS/OPAS, 2001, p. 216). Faz 

ainda a seguinte definição para CS e participação dos trabalhadores:  

[...] trabalhadores e suas organizações devem estar envolvidos em todas as 
etapas do processo, na identificação das demandas, no planejamento, no 
estabelecimento de prioridades, na definição das estratégias, na execução, 
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no acompanhamento, na avaliação das ações e no controle da aplicação de 
recursos. (BRASIL/MS/OPAS, 2001, p. 49). 
 

 Na reunião de n°122, em 07 e 08 de agosto de 2002, o Conselheiro Olympio 

Távora Derze Correa, representante das Entidades Nacionais de Prestadores de 

Serviços de Saúde, “mostrou preocupação com o fato de o tema Saúde do 

Trabalhador ser tratado constantemente, sem chegar a uma solução definitiva.” 

(BRASIL/ MS/ ATA n°122, 07 e 08/08/02, p.05). 

 O que, de certa forma, corrobora o pressuposto anterior, ao se questionar o 

comprometimento dos Conselheiros do CNS na formulação de políticas públicas de 

saúde, incluindo ST. 
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6. A III CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO 

ALVORECER DO AINDA “ESPERANÇOSO” GOVERNO LULA DA SILVA  

 

 Em meados do ano de 2002, ventila-se a ideia de que o governo FHC não 

seria substituído por outro da mesma origem e ideologia política; a concorrência com 

o Partido dos Trabalhadores estava acirrada e a população ambicionava por 

mudanças.  

 O reflexo deste contexto, obviamente, refletiu-se no CNS, em que nota-se 

preocupação de alguns Conselheiros sobre o futuro, no caso de mudança radical no 

governo, nas eleições de outubro de 2002.  

 A partir da reunião de n°122 do CNS, ocorrida em 07 e 08 de agosto de 2002, 

os Conselheiros discutem a possibilidade de os candidatos à presidência 

comparecem no Plenário para explanar sobre seus planos de governo, no tocante à 

área de saúde. A Conselheira Maria Luíza Jaeger, Secretária de Saúde do Rio 

Grande Sul, e representante do CONASS, referiu que os candidatos deveriam 

formalizar compromisso frente ao Controle Social, à Vigilância em Saúde e à Saúde 

do Trabalhador, sendo que, na próxima reunião, os candidatos ou seus 

representantes deveriam comparecer ao Plenário para manifestar suas intenções de 

governo. (BRASIL/ MS/ ATA n°122, 07 e 08/08/02, p.22).    

 O Plenário acatou a solicitação e, na reunião de n°123, de 04 e 05 de 

setembro de 2002, compareceu o representante do candidato Anthony Garotinho, 

Luiz Antônio da Silva Neves e a representante do candidato Luis Inácio Lula da 

Silva, a Conselheira Maria Luíza Jaeger.  O representante do candidato Anthony 

Garotinho apresentou diversas propostas de governo, dentre elas citam-se as 

relacionadas à saúde  “a regulação sobre os custos do sistema de saúde, a 

implantação de um programa de controle nacional de preços para gastos praticados 

na rede pública do SUS”, além da proposta de “assegurar que parte do Seguro de 

Acidente do Trabalho fosse destinada ao financiamento da organização das ações 

de saúde do trabalhador.” (BRASIL/ MS/ ATA n°123, 04 e 05/09/02, p.10).   

 Na mesma reunião, a Conselheira Maria Luíza Jaeger, representante do 

CONASS, solicitou a sua dispensa como representante no Conselho, em virtude de 

sua atuação como “militante do Partido dos Trabalhadores e como membro 

participante da Coordenação Setorial Nacional de Saúde do PT”. Em seguida, 
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apresentou-se como representante do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e 

demonstrou os itens de seu plano de governo, dentre eles: 

[...] destaque às políticas intersetoriais na esfera federal, estadual e 
municipal nas áreas de saneamento, segurança alimentar, Saúde do 
Trabalhador [...] formação de recursos humanos para área da saúde [...] 
atenção integrada e articulação às demais ações do SUS, associadas às 
ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e de Saúde do 
Trabalhador a fim de propiciar maior efetividade às ações de proteção e 
promoção à saúde [...] afirmou que a Coligação Lula Presidente entendia 
que trabalho era vida e saúde [...] seria adotado um conjunto de políticas 
estabelecidas pelas Conferências de Saúde do Trabalhador, levando a 
implantação de uma política específica sobre a questão dos trabalhadores, 
bem como os riscos que eram expostos no trabalho. (BRASIL/ MS/ ATA 
n°123, 04 e 05/09/02, p.18).  

 

 Os demais candidatos não compareceram ao Plenário. 

 Analisando os trechos extraídos dos dois discursos, pode-se concluir que a 

representante do candidato Lula da Silva demonstrou maior compromisso com o 

Controle Social. 

 Na reunião de n°124, de 09 e 10 de outubro de 2002, inicia-se o debate sobre 

a realização da III CNST, em que o Conselheiro Mozart de Abreu e Lima, 

Coordenador da CIST, apresentou como recomendação, a instituição de Grupo de 

Trabalho para organização da III CNST, que deverá discutir, dentre outros assuntos 

as “questões de segurança no ambiente de trabalho [...] proteção previdenciária do 

trabalhador [...] o combate à informalidade no trabalho e precarização do emprego 

[...] avaliação, revisão e implementação das propostas das Conferências anteriores 

[...] importância do emprego e da renda [...] aplicação dos princípios de 

integralidade, universalidade, hierarquização, descentralização e participação 

popular adotados pelo SUS no desenvolvimento das ações intersetoriais de Saúde 

do Trabalhador.” (BRASIL/ MS/ ATA n°124, 09 e 10/10/02, p.19). 

 É chegado 27 de outubro de 2002, dia em que ocorrera o segundo turno das 

eleições presidenciais e, com ele, reluzia a insígnia do PT, sob o pronunciamento de 

Lula da Silva “A esperança venceu o medo”.   

 Esperança de um governo ligado ao desenvolvimento Nacional Popular, cuja 

proposta seria construir uma nova nação, com valores que pudessem romper com 

os “processos de colonização e subserviência aos centros hegemônicos do capital”, 

sob as bases de reformas estruturais como a “reforma agrária”, a “reforma tributária” 

e a “reforma social”. Esperança que coincidia com o combate ao “ideário neoliberal” 

de desregulamentar e flexibilizar os direitos, privatizar o patrimônio público, na 
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tentativa de recuperação da “capacidade do Estado de fazer política econômica e 

social”. Esperança de um “projeto societário socialista”, que fosse capaz de manter 

os “direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora, ao longo dos séculos 

XIX e XX.” (FRIGOTTO, 2004, pp.96-97).    

 O Presidente eleito se organiza para, nos meses seguintes, iniciar o processo 

de transição, para o qual fora organizada Equipe técnica especializada. As ações 

estratégicas de tal Equipe refletem-se na reunião de n°126, ocorrida nos dias 04 e 

05 de dezembro de 2002, em que a Conselheira Eliane Aparecida Cruz, 

representante da CUT, informou os resultados dos contatos com a Equipe de 

Transição de Governo, sendo que a Comissão formada no Conselho, para articular 

junto à Equipe, elaborara documento acerca do Controle Social no Brasil, entregue 

ao Sr. Humberto Costa e, posteriormente, ao Presidente eleito Lula da Silva. Na 

sequência “esclareceu que já fora feita a primeira apresentação do diagnóstico da 

saúde do Brasil e o momento era de ajustes para que a Equipe que assumisse, junto 

ao novo Governo, elaborasse o Programa de Trabalho para os 100 primeiros dias de 

governo.” (BRASIL/ MS/ ATA n°126, 04 e 15/12/02, p.01).  

 Nas reuniões do CNS, ocorridas nos anos de 2003 e 2004, curiosamente não 

se encontram registros de assuntos que merecesse destaque sobre a ST. Exceto as 

discussões sobre alteração da data da realização da III CNST, como o que se 

apresenta na reunião de n°138, de 14 e 15 de janeiro de 2004, na qual o 
Conselheiro Antônio Alves de Souza, Chefe de Gabinete do Ministro da Saúde, 

refere que o Ministério da Saúde dará seguimento às deliberações das I e II 

Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador com criação de um Grupo de 

Trabalho, em parceria com o Ministério do Trabalho, e explica que, em virtude das 

eleições municipais e estaduais ocorrerem em 2004, será necessário adiar as 

Conferências Temáticas sobre Saúde do Trabalhador e Recursos Humanos para o 

primeiro trimestre de 2005, o que iria possibilitar ao Grupo de Trabalho realizar, 

antes, um “Seminário Nacional para promover diagnóstico sobre saúde do 

trabalhador.” 
46
 (BRASIL/ MS/ ATA n°138, 14 e 15/01/04, p.14). 

                                                
46
 Este Seminário fora realizado com o objetivo de preparar a III CNST em São Paulo de 17 a 18 de 

novembro de 2004, sob convocação do Conselho Nacional de Saúde, e teve como principal objetivo 
promover um espaço de discussão e de debate, com vistas a elencar alguns temas consensuais no 
âmbito da Saúde do Trabalhador. Participaram do evento, representantes dos Ministérios da Saúde, 
do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, servidores da área de saúde de todo o Brasil, 
representantes de centrais sindicais, de entidades patronais, de universidades e de centros de 
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A partir da análise do Regimento Interno das XI CNS e XII CNS
47
, realizada 

por Lacaz e Flório (2008), nota-se que o CNS assume uma posição de controle 

direto sobre a organização das Conferências, onde apontam “para mudanças 

estruturais, as quais objetivaram centralizar o poder de decisão e a hegemonia do 

Estado”. Na comparação realizada, encontrou-se, na composição da Comissão 

Organizadora, uma  

[...] diferença de expressivo valor representativo. Enquanto na XI CNS, a 
Comissão Organizadora compõe-se de um Comitê Executivo eleito para tal 
fim; na XII CNS, a Comissão Organizadora se resume ao próprio Conselho 
Nacional de Saúde, que se outorga este papel, designando Comissões 
Especiais para a sua realização. Esta convergência de poder demonstra 
que além da função de aprovar as normas de organização, o Conselho 
também se encarregou de planejá-las. (LACAZ & FLÓRIO, 2008, p. 22). 
 

O quadro abaixo mostra a “diferença qualitativamente importante do ponto de 

vista político e que expressa a mudança na condução da XI e XII CNS.” (LACAZ & 

FLÓRIO, 2008, p. 23): 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA 

XI CNS 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA  

XII CNS 

A Comissão Organizadora da 11ª 
Conferência Nacional de Saúde terá a 

seguinte composição: 

I - Comitê Executivo:  

- Coordenador Geral  
- Colegiado de coordenação  

- Secretário Geral 
 - Relator Geral  

- Relatores Adjuntos  
- Coordenador Geral de Infra-estrutura   

A Comissão Organizadora da 12ª 
Conferência Nacional de Saúde é o 

Conselho Nacional de Saúde, que para 
este fim constituirá as seguintes comissões 

especiais: 
I. Comissão Especial Temática; 

II. Comissão Especial de 
Comunicação; 

III. Comissão Especial de Infra-
estrutura; 

IV. Comissão Especial de Articulação e 

Mobilização; 

V. Comissão Especial de Regimento e 
Regulamento; e 

VI. Comissão Especial de Relatoria. 

  

 

O mesmo acontece na organização da III CNST, quando CNS decide pela 

realização do 

                                                                                                                                                   
formação (BRASIL/MS/CNS, 2008). Disponível no sítio da Área Temática de Saúde do Trabalhador 
da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/conferencias.html). 
 
47
 A XI CNS ocorreu em 15 a 19 de dezembro de 2000, e a XII CNS, ocorreu em  07 a 11 de 

dezembro de 2003, antecipada propositadamente pelo governo Lula da Silva, na justificativa da 
necessidade de se discutirem os avanços e desafios do SUS e elaborar a partir daí um Plano 
Nacional de Saúde.  

                           Fonte:  Lacaz e Flório, 2008  
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Seminário preparatório da III CNST realizado em novembro de 2004 na 
cidade de São Paulo, no qual a participação esteve baseada 
fundamentalmente nos representantes de Conselhos Profissionais 
Corporativos e de Associações de Vítimas de Doenças do Trabalho, o que 
praticamente alijou a experiência acumulada nos últimos 20 anos pela 
“militância” em Saúde do Trabalhador dada sua atuação desde meados dos 
anos 1980 nos Programas de Saúde do Trabalhador e, posteriormente, nos 
Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, base sobre a qual está 
sendo implantada a Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do 
Trabalhador (Renast), como estratégia política do Ministério da Saúde. 
(LACAZ & FLÓRIO, 2008, p. 23).  

 

 Na reunião de n°153, ocorrida nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2005, foi 

discutida a composição das Comissões Organizadora, Executiva e Especiais da III 

CNST, além da distribuição dos participantes. Na ocasião, a Secretária Executiva do 

CNS, Eliane Aparecida da Cruz, destacou que o “Plenário definiu que os pleitos das 

entidades sindicais de trabalhadores para participar da Conferência serão 

analisados pelo Fórum de Entidades de Trabalhadores da Área da Saúde (FENTAS) 

à luz da Resolução do CNS nº 333/03.” (BRASIL/ MS/ ATA n°153, 12, 13 e 14/04/05, 

p.27). 

 Esta Resolução estabelece que um Conselho de Saúde “será composto por 

representantes de Usuários, de Trabalhadores de Saúde, do Governo e de 

Prestadores de Serviços de Saúde, sendo o seu Presidente eleito entre os membros 

do Conselho, em Reunião Plenária”. Em relação à distribuição dos conselheiros 

observa-se: 

Gráfico 10 – Distribuição dos Conselheiros conforme estabelecido na Resolução n° 333/03 
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Fonte: Adaptado da Resolução n° 333/03 
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 A composição do grupo de Usuários, assim como o grupo do Governo, 

Prestadores de Serviços Privados ou sem fins lucrativos, gera interpretações e 

possibilidades de arranjos bastante diversificados. A distribuição do grupo de 

Usuários é ainda mais complexa, mesmo porque está estabelecido pela Resolução 

que este deverá encerrar a participação de entidades representativas de diversos 

segmentos da sociedade civil, que muitas vezes não representam o grupo de 

Usuários, simplesmente pelo fato de não utilizarem os serviços do SUS, dentre eles 

alguns sindicatos, algumas organizações religiosas e a comunidade científica. 

 A Resolução nº 333/03 não estabelece que a escolha das entidades sindicais 

integrantes do Conselho deva ser feita por algum tipo de “Fórum”, e sim pelo 

Plenário, que é soberano nas suas deliberações. Está estabelecido, portanto, que “a 

representação de órgãos ou entidades terá como critério a representatividade, a 

abrangência e a complementaridade do conjunto de forças sociais, no âmbito de 

atuação do Conselho de Saúde. De acordo com as especificidades locais, aplicando 

o princípio da paridade.” (BRASIL/ MS/ CNS, 2003).  

 Analisando a colocação feita pela Secretária Executiva do CNS, Eliane 

Aparecida da Cruz, em que o pleito de entidades sindicais de trabalhadores deva ser 

realizado pelo FENTAS, posição esta deferida pelo Plenário do Conselho, e 

somando-se a ausência de registros nas Atas que pudessem esclarecer os motivos 

de se estabelecer tal critério, pode-se inferir que o próprio Conselho está criando 

normas que favoreçam a cooptação das entidades sindicais.  

 Em relação à representatividade dos trabalhadores, nota-se que não há 

qualquer referência sobre o contingente de trabalhadores no mercado informal ou 

dos desempregados, o que demonstra o desinteresse em discutir a ST da maior e 

mais desprotegida parcela da força de trabalho. 

 A informalidade, como de conhecimento, tem projeção crescente e vem sendo 

analisada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com 

metodologias diferentes, o que dificulta o entendimento sobre os seus indicadores 

gerais. O último Censo Demográfico
48
, realizado em 2000, classificou a população 

                                                
48
 “O Censo Demográfico de 2000 apresenta uma ampla cobertura da população brasileira no 

mercado de trabalho, pois cobre o universo da população, apresentando informações para todo o 
território nacional. Sua utilização permite uma tentativa de caracterização do setor informal no Brasil, 
identificando as desigualdades territoriais e os diferenciais entre os segmentos formal e informal da 
economia. Permite ainda referenciar espacialmente os indicadores de inserção no mercado de 
trabalho.” (SABOIA & SABOIA, 2000, p.3). 
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trabalhadora como pertencente ao mercado Formal e Informal, destacando-se a 

assinatura da carteira de trabalho e a contribuição previdenciária, desta forma: 

F
O
R
M
A
L
 1) Trabalhador doméstico com carteira assinada; 

2) Empregado com carteira assinada; 

3) Empregador contribuinte; 

4) Funcionário público/militar; 

IN
F
O
R
M
A
L
 

5) Empregado sem carteira assinada; 

6) Trabalhador por conta própria; 

7) Aprendiz/estagiário sem remuneração; 

8) Trabalhador não remunerado em ajuda a membro do domicílio; 

9) Trabalhador na produção para o próprio consumo. 

     Fonte: Adaptado da Ata n° 119, de 08 e 09 de maio de 2002 

 O trabalho autônomo é típico do setor informal, além do que os estudos 

incluem sub-grupos, como exemplo, os “trabalhadores domésticos sem carteira 

assinada contribuinte e os trabalhadores sem carteira assinada não-contribuinte. Os 

trabalhadores do setor informal, não possuem qualquer proteção trabalhista ou 

previdenciária e sua inserção no mercado de trabalho é bastante precária” (SABOIA 

& SABOIA, 2000). 

 No gráfico abaixo está representada a População Economicamente Ativa 

(PEA), conforme sua ocupação no mercado de trabalho. 

Gráfico 11 – Distribuição do total da população ocupada -  65,6 milhões – no ano de  2000 
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Fonte: Adaptado do Censo Demográfico IBGE, 2000 
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 A análise do gráfico mostra que o setor informal representa 55,8% da 

população ocupada, de acordo com o Censo Demográfico de 2000, o que soma 36,6 

milhões de trabalhadores, de um total de 65,6 milhões. 

 O importante é compreender que esta parcela da população, cada vez mais 

densa, não possui qualquer manifestação de representatividade nas instâncias 

colegiadas do SUS. 

 Observa-se o posicionamento de Carlos Aparício Clemente, representante da 

Força Sindical, a respeito da informalidade no trabalho e a relação de atendimento à 

saúde destes trabalhadores no SUS e a participação do Ministério do Trabalho, 

“Dados da RAIS de 2007 mostram que nós temos 37 milhões de pessoas 
no mercado formal, nós temos quase 90 milhões de pessoas que trabalham 
no Brasil. Então nós vamos ter perto de 53 milhões de pessoas que estão 
trabalhando em alguma atividade, e o que está ocorrendo com ela não se 
sabe. No sistema público de saúde, de alguma maneira estas pessoas 
serão atendidas. Acredito que nas Conferências Nacionais, quem estaria 
mais próximo de entender o que está ocorrendo com este segmento não é a 
área sindical, mas, o próprio serviço público que poderia ter informações do 
que ocorre com eles. Porque na representação de delegações, hoje é muito 
pequena a presença de quem não está organizado formalmente. Com a 
entrada de algumas Centrais Sindicais, tem-se trazido para dentro delas 
parte da representação deste trabalho informal. Os desempregados ficam 
fora mesmo. O SUS teria o grande mapa do que ocorre hoje com Saúde do 
Trabalho no Brasil. [...] Quando o Ministério do Trabalho vê a informação de 
que não é um trabalho formal, se ele for ao local, vai por interesse de 
organizar registros dos trabalhadores, mas não por conta disto. Isto ficaria 
para segundo plano no Ministério do Trabalho.”  
 

 Na reunião de n°154, ocorrida nos dias 04 e 05 de maio de 2005, o 

coordenador da III CNST, Marco Antônio Gomes Perez, explicou que as Comissões 

da Conferência já haviam sido instituídas e se reunido para contemplar o 

Documento-Base formulado no Seminário Preparatório da Conferência, realizado em 

novembro de 2004. As Comissões foram compostas dos seguintes membros: 

COMISSÃO EXECUTIVA DA III CNST 

Marco Antônio Gomes Perez 
Rinaldo Marinho Costa Lima 
Domingos Lino 
Denise G. Batista 
Mônica C. Guimarães 
Guilherme Franco Neto 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA III CNST 

Jesus Francisco Garcia 
Rogério de Jesus Santos 
Pérsio Dutra 
Francisco Antônio de Castro Lacaz 
Eleonora Menecucci 
Cleuza de Carvalho Miguel 
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Valdivino dos Santos Rocha 
Luiz Augusto Ângelo Martins 
Alfredo de Souza Matos 
Luiz Gonzaga de Araújo 
Rosiver Pavan 
Osvaldo Bezerra 
Fátima Pianta 
Rachel Pereira de Almeida 
Paulo Antonio Barros Oliveira 
Margarete Hora Batista Meneses 
Augusto Tadeu Santana 
Ana Cristina de Oliveira Brasil 
Lerida Maria dos Santos Vieira 
João Rodrigues Filho 
Maria Aparecida do Amaral Godoi Faria 

 

COMISSÃO DE RELATORIA DA III CNST 

José Luis Riani Costa 
Margarida Santana da Silva 
Clóvis Boufler 
Eni Carajá Filho 
Solange Silva 
Francisco Drumond M. M. Neto 
Silvia Marques Dantas 
Clair Castilhos 
Fátima Suely Ribeiro 
Vera Lúcia Guimarães Blank 

                    Fonte: Adaptado do Relatório Final da III CNST, 2008 

 

 Na ocasião, a Secretária Executiva do CNS, Eliane Aparecida da Cruz, ao 

manifestar categoricamente que o Plenário era responsável pela organização da III 

CNST, solicitou que fosse discutido o Documento-Base a ser utilizado como apoio 

na III CNST, lembrando que este “deveria manifestar o acúmulo de debate do 

Controle Social sobre Saúde do Trabalhador”. O Documento-Base compõe-se de 

Apresentação; Conjunto de propostas apresentadas no Seminário Preparatório da 

Conferência, realizado em novembro de 2004 e Anexo com as deliberações da XII 

CNS relacionadas à ST e da II CNST. (BRASIL/ MS/ ATA n°154, 04 e 05/05/05, 

p.11).  

 Vários Conselheiros manifestaram seus posicionamentos sobre o Documento-

Base, o primeiro deles, Jesus Francisco Garcia, representante da CUT e integrante 

da CIST, ressaltou que, “na avaliação da CIST, o texto do Documento-Base atendia 

à finalidade de subsidiar os debates na Conferência, ainda que contemplasse 

questões polêmicas, apresentadas no Seminário Preparatório da Conferência, 

realizado em novembro de 2004.” (BRASIL/ MS/ ATA n°154, 04 e 05/05/05, p.11).  
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 A Conselheira Graciara Matos de Azevedo, representante do FENTAS, 

“solicitou que o Plenário se manifestasse sobre a proposição de incluir, no 

Documento-Base, propostas das entidades que compõem a Comissão 

Organizadora”, ressaltou que o “Plenário teria que considerar que o Documento-

Base da CNST teve uma lógica distinta de elaboração, pois contemplou as 

propostas apresentadas no Seminário Preparatório da Conferência [...] deveriam ser 

constituídos grupos de trabalho para revisar o Documento, a fim de suprimirem os 

pontos repetitivos e os vícios” do texto.” (BRASIL/ MS/ ATA n°154, 04 e 05/05/05, 

p.10).  

 Já a Conselheira Gilca Ribeiro S. Diniz, representante do Ministério da 

Educação “defendeu que não fossem incluídas teses de entidades no texto do 

Documento-Base [...] era um documento do CNS que tinha por finalidade subsidiar 

as discussões na Conferência [...] refletir o acúmulo de discussões do CNS sobre ST 

[...] solicitou que o texto fosse revisto, já que possuía questões de méritos que o 

CNS não aprovava, a exemplo da proposta de criação de Conselhos Gestores na 

Previdência Social.” (BRASIL/ MS/ ATA n°154, 04 e 05/05/05, p.11).  

 A Conselheira Solange Gonçalves Belchior, representante do segmento dos 

trabalhadores, defendeu que o Documento-Base explicitasse posição de consenso 

do Plenário sobre ST. O Conselheiro Jesus Francisco Garcia, representante da CUT 

“manifestou-se preocupado com a possibilidade de o Plenário desconsiderar os 

resultados do Seminário Preparatório, que havia sido organizado pelo CNS, como 

subsídio para o debate na Conferência, uma vez que explicitava os pleitos dos 

trabalhadores.” (BRASIL/ MS/ ATA n°154, 04 e 05/05/05, p.11).  

 O coordenador da III CNST, Marcos Perez, disse que o texto poderia ser 

reformulado, de forma a contemplar o acúmulo de debate do Controle Social, ou 

seja, as deliberações das I e II CNST e da XII Conferência Nacional de Saúde sobre 

o tema. Já os resultados do “Seminário Preparatório poderiam ser lançados 

separadamente, a fim de serem discutidos nas bases”. A Conselheira Maria Leda de 

R. Dantas, Representante da Confederação Brasileira de Aposentados e 

Pensionistas (COBAP), sugeriu que “os debates do Seminário Preparatório da 

Conferência fossem divulgados na íntegra como subsídio para os debates [...] a 

necessidade de reformular o texto e explicar com mais clareza o histórico sobre a 
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elaboração do Documento, a sua estrutura e finalidade.” (BRASIL/ MS/ ATA n°154, 

04 e 05/05/05, p.11).  

 Este Documento-Base, tão discutido pelo Plenário possui três eixos de 

discussão: “1) Como garantir a integralidade e a transversalidade da ação do Estado 

em saúde dos (as) trabalhadores (as)? 2) Como incorporar a saúde dos (as) 

trabalhadores (as) nas políticas de desenvolvimento sustentável do país? e 3) Como 

efetivar e ampliar o Controle Social em Saúde dos (as) trabalhadores (as)?” 

(BRASIL/ MS/ ATA n°154, 04 e 05/05/05, p.12). 

 Lembre-se que, nas Conferências anteriores, existia uma Comissão 

Organizadora, composta por representantes de segmentos de trabalhadores cujos 

interesses coincidiam na intenção de um debate democrático sobre assuntos a 

serem incluídos no temário das CNST. A mesma estratégia acontecia nas 

Conferências Nacionais de Saúde, até que na XII, sob o governo Lula da Silva, 

houve alteração substancial na organização das Conferências, marcada inicialmente 

pela alteração regimental e, posteriormente, pela visível tentativa de cooptação 

(LACAZ & FLÓRIO, 2008). 

 Considerando o objeto de desenvolvimento desta pesquisa, far-se-á breve 

análise sobre a discussão do Plenário sobre o Eixo Temático 3: “Como efetivar e 

ampliar o Controle Social em Saúde dos (as) trabalhadores (as)?” Diante do qual 

foram feitas as proposições como seguem, durante a avaliação do grupo que se 

prestou a discutir tal eixo, obviamente após diversas solicitações de supressões e 

alterações de textos:  

1) Garantir, na Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, a  

representação dos trabalhadores e do Controle Social, em todas as instituições 

públicas; 

2) Garantir a implantação de Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador em 

todas as esferas dos Conselhos de Saúde;  

3) Participação, na qualidade de convidados, dos representantes do Ministério 

Público do Trabalho, em todos os Estados, no Controle Social; 

4) Que haja intersetorialidade e transversalidade nas ações de Políticas Públicas 

para atender ao que se propõe o SUS - em Saúde do Trabalhador, garantindo o 

Controle Social;  
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5) Criar mecanismos de interação entre as representações dos Conselhos de 

Saúde; 

6) Estabelecer intercâmbio entre todas as esferas de Controle Social: municipal, 

estadual e nacional, inclusive através da campanha “O SUS é para todos”; 

7)  Implementar  um  novo modelo de Controle Social na Previdência e no 

Trabalho, rompendo com as práticas existentes; 

8)  Propor estratégias para preparar e estimular a população para exercitar o 

Controle Social;  

9)  O modelo de controle adotado pelos Ministérios que possui interfaces com a 

Saúde do Trabalhador deve ser analisado de forma a não se tornar o modelo 

excludente. (BRASIL/ MS/ ATA n°154, 04 e 05/05/05, p.12). 

 Parecem ser estas as intenções do Plenário: discutir o CS em ST, 

intencionalmente, de forma descritiva, para que os debates da CNST não 

alcançassem outros horizontes a não ser aqueles já pré-determinados pelo Plenário. 

 Nas duas reuniões subsequentes, n°155 e 156, de junho e julho, volta-se a 

discutir a organização da III CNST, porém sem acréscimo de conteúdo que 

merecesse destaque. A não ser a verdade incontestável de que o Plenário do CNS 

havia, de fato, assumido a função de organizador da III CNST. É curioso que em 

todas as Conferências realizadas, o CNS nunca havia se apropriado das discussões 

temáticas com tamanha ênfase e controle.  

 Na reunião de n°157, ocorrida nos dias 10 e 11 de agosto de 2005, a 

Conselheira Gilca Ribeiro S. Diniz, representante do Ministério da Educação, fez a 

apresentação das portarias de Saúde do Trabalhador: GM/MS nº 1.125, de 6 de 

julho de 2005, no momento suspensa, e que dispõe sobre os “propósitos da Política 

de Saúde do Trabalhador para o SUS”  e a Portaria GM/MS nº 1.068, de 4 de julho 

de 2005, que dispõe sobre a ampliação e o fortalecimento da Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST)49, no SUS. Referiu que a 

“Política de Saúde do Trabalhador para o SUS não havia sido discutida no CNS por 

falta de agenda”, porém fora discutida na CIST e deveria ser discutida no Plenário,  

antes da  realização da III CNST. (BRASIL/ MS/ ATA n°157, 10 e 11/08/05, p.02). 
                                                
49
 A RENAST, aprovada pela portaria GM/MS 2.437/05, possui caráter gerencial vinculado às práticas 

do planejamento da boa governança empresarial, presente nas orientações contidas em seu “Manual 
de Gestão e Gerenciamento”, elaborado pelo Ministério da Saúde, como um método a ser implantado 
a partir do planejamento de suas ações. 
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 O espaço aqui destinado não é adequado para discutir a RENAST, no 

entanto, se esta é a proposta que irá prevalecer como política pública de ST, deve-

se entendê-la dentro de um sistema complexo de assistência à saúde, o qual se 

encontra fragilizado diante do atual modelo de gestão governamental.  

 Na RENAST está prevista a implantação dos Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador, os Cerests, sobre os quais Santos e Lacaz (2007) refletem, 

A priorização do investimento nos Cerests apresenta-se como a principal 
estratégia atual do Ministério da Saúde, no âmbito da Saúde do 
Trabalhador, sendo desenvolvida com a institucionalização da Renast. O 
contexto contemporâneo em que esta estratégia é implantada demanda 
uma reflexão teórica e metodológica sobre as bases da atuação em Saúde 
do Trabalhador no SUS, inclusive sobre os pressupostos formulados por 
este campo. (SANTOS & LACAZ, 2007, p. 8). 

 

 O CS está previsto na RENAST, que recomenda a formação dos Conselhos 

de Saúde do Trabalhador, devendo compor-se de representantes de trabalhadores e 

empregadores, no papel de elaborar Planos de Saúde para os Cerests. No entanto, 

Santos e Lacaz (2007) indagam se a “representação dos trabalhadores nesses 

Conselhos corresponde à realidade dos trabalhadores da região de abrangência”, e 

qual seria “o papel da representação dos empregadores nessas instâncias de 

controle social.” (SANTOS & LACAZ, 2007, p. 11).                     

 Observe-se o depoimento de Carlos Aparício Clemente, representante da 

Força Sindical, sobre as questões de ST no SUS, e também sobre mercado de 

trabalho,  

“Dentro desta questão da saúde como um todo, a Saúde do Trabalhador é a 
ovelha negra. [...] Tem uma outra questão que está em jogo hoje: ‘Qual é o 
valor do trabalho no Brasil’[...] Hoje, o trabalho está em segundo plano no 
dia-a-dia, porque tem-se uma reserva de mercado de trabalho muito grande, 
há possibilidade de substituição das pessoas de uma maneira muito rápida. 
Então quando vamos para uma Conferência Nacional [...] querendo batalhar 
para  garantir temas que possam dar uma garantia para a Saúde do 
Trabalhador,[...] nós entramos em desvantagem, porque não é o tema 
principal. Mesmo nas Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador o 
tema principal não é a Saúde do Trabalhador, nunca foi. Desde a CNST de 
1986 o grande problema que enfrentávamos e enfrentamos até hoje é: ‘Ora, 
nós estamos querendo batalhar por Saúde do Trabalhador num local, ou 
num país que não tem um atendimento de qualidade para toda a 
população’”. 

 

 Novamente o assunto da III CNST volta a ser colocado em pauta nas 

reuniões de n°158, 159 e 160, que correspondem aos meses setembro, outubro e 

novembro, que antecederam a sua realização, porém, sem destacar discussões 

sobre o CS na ST. 
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 Ao que se observa, a representante da CUT, Eliane Aparecida Cruz, na 

posição de Secretária Executiva do Conselho, vem atuando de maneira ativa na 

condução das deliberações e decisões do CNS relativas à III CNST, o que possibilita 

inferir sobre a intenção de manter controle sobre um espaço que se destina ao CS.  

 Neste momento, far-se-á uma breve análise sobre as práticas de governo, 

após a posse de Lula da Silva, objetivando entender o cenário sobre o qual se 

desdobram os acontecimentos no campo ST.  

 Ao contrário do que o “povo brasileiro esperava”, observa-se, nas práticas do 

governo Lula da Silva, o seguimento às ordens da globalização neoliberal, ditadas 

pelo Banco Mundial e pelo FMI, as quais não poderiam ser explicitadas enquanto 

proposta de campanha, já que não obteriam votos com tal estratégia, visto que já 

era praticada pelo governo da situação. A não ser pela amostra de intenções dada 

pelo candidato à Presidência da República, Luis Inácio Lula da Silva, que, em julho 

de 2002, assinara carta compromisso com o FMI, no intento de viabilizar a sua 

eleição (FRIGOTTO, 2004). 

 Frigotto (2004) fez um balanço dos primeiros 20 meses de governo do 

Presidente Lula da Silva, e no período não conseguiu encontrar medidas que 

fizessem o Brasil seguir na “direção de um projeto de desenvolvimento Nacional 

Popular”. Ao contrário, conseguiu mostrar “como as trincheiras das forças dos 

projetos liberal conservador e do nacionalismo conservador estão impregnadas no 

aparelho do Estado, na sociedade civil, no PT e na CUT.” (FRIGOTTO, 2004, p.98). 

 Segundo Paula (2005), o modelo de gestão pública divulgado durante a 

campanha baseava-se na vertente societal 
50
 que, se comparado ao governo de 

FHC, apresentava as seguintes diferenças:   

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOCIETAL 

• Origem: crise do nacional-

desenvolvimentismo e críticas ao 

patrimonialismo e autoritarismo do Estado 

Brasileiro; 

• Origem: ideários dos herdeiros políticos das 

mobilizações populares contra a ditadura e 

pela redemocratização; 

 

• Cenário: movimento internacional de 

reforma do Estado, iniciado na Europa e 

• Cenário: movimento de estímulo à 

participação popular no debate pelos direitos 

                                                
50 “As características da Administração Pública Societal são marcadas pela articulação entre a 
sociedade civil e o Estado, utilizando-se de canais de participação, como os “Fóruns Temáticos, os 
Conselhos Gestores e o Orçamento Participativo.” (PAULA, 2005, p. 40). 
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nos Estados Unidos, durante os governos 

de Margareth Thatcher e de Ronald 

Reagan; 

de cidadania; movimento sindical e das 

pastorais sociais, favorecendo a articulação 

de grupos de reivindicação ao poder público 

de melhorias na qualidade de vida individual e 

coletiva;   

• Bases: estratégia de desenvolvimento 

dependente e associado; estratégias 

neoliberais de estabilização econômica; 

reformas orientadas para o mercado; 

cultura do empreendedorismo, reflexo do 

capitalismo flexível; código de valores e 

condutas que garantem o controle, a 

eficiência e a competitividade;  

• Bases: ampliação da participação popular no 

controle social, criação de Conselhos 

Gestores; Orçamento Participativo; Destaque 

para os movimentos sociais; Partidos políticos 

de esquerda e centro-esquerda; 

Organizações não governamentais; 

• Ênfase: dimensões econômico-financeira e 

institucional-administrativa; 

• Ênfase: dimensão sócio-política; 

Fonte: Adaptado de Paula (2005) 

 

 Apesar de todas as expectativas apontarem para a implantação desta nova 

abordagem administrativa, o que se observou no governo Lula da Silva foi a 

permanência das mesmas práticas gerencialistas, difundidas no governo FHC.  

 Neste sentido, Frigotto (2004) revela que, “no âmbito da política econômica” o 

governo Lula da Silva segue 

[...] os fundamentos das reformas calcadas nas teses liberais do 
monetarismo e ajuste fiscal. A “Reforma da Previdência, o superávit primário 
recorde, as indicações em relação à autonomia do Banco Central e o 
Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA), são definições ou 
indefinições políticas que afirmam esta continuidade. Na mesma direção 
parecem apontar a reforma trabalhista e a reforma universitária que estão 
em curso. (FRIGOTTO, 2004, p.98). 

 

 Nota-se que a proposta política não se converteu em nova proposta de 

organização administrativa do aparelho do Estado, o que favoreceu a permanência 

do modelo gerencial utilizado anteriormente.  

 A concentração do poder no núcleo estratégico, formado pelo Ministério da 

Fazenda, Banco Central, Tesouro Nacional e Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), controlados pela Presidência, caracteriza o 

insulamento burocrático
51
. A representação tripartite das Câmaras Setoriais, 

                                                
51
 “O insulamento burocrático é a estratégia por excelência das elites para driblar a arena controlada 

pelos partidos políticos. A competência técnica da burocracia e o universalismo de procedimentos 
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composta por empresários, técnicos e políticos, e lideranças sindicais, deixam de 

existir no governo Lula da Silva (PAULA, 2005), que se limitou ao espaço de um 

colegiado que representaria a participação popular e aumentou o “isolamento dos 

decisores, estimulando as práticas personalistas e voluntaristas.” (DINIZ, 2000 apud 

PAULA, 2005, p. 43).  

 Frigotto (2004) refere ainda que um dos pontos críticos do governo Lula da 

Silva está no próprio movimento sindical representado pela CUT, cuja tendência de 

“Articulação Sindical tem funções executivas no governo Lula, tanto no comando 

político, quanto em postos dos fundos de pensão”. O que, para Boito (2003, apud 

FRIGOTTO, 2004, p. 102) “representa o “novo corporativismo operário” com um 

grupo ocupando cargos de elevada remuneração”. 

 Fora mantida a continuidade da política econômica monetarista, com juro 

elevado, ajuste fiscal, câmbio flutuante e livre movimentação de mercadorias, 

recomendada pelos organismos internacionais. Esta estratégia vem aumentando as 

desigualdades sociais no país, e, como tentativa de compensar o agravamento da 

situação, o governo focaliza-se nas ações de combate à pobreza. “O Estado é 

capturado historicamente pelo bloco do poder, por meio da violência ou da 

cooptação de interesses. [...] Perfila-se, em consequência, um divórcio crescente 

entre o Estado e as classes subalternas.” (IAMAMOTO, 2008, p. 32). 

 Frigotto (2004, p. 102) revela que o “projeto alternativo de sociedade e de 

Desenvolvimento” fora adiado, o que vem “provocando uma anulação da ação 

política justamente do sindicalismo, que teve um papel crucial na derrota da Ditadura 

Militar e na resistência às políticas de associação e subserviência aos organismos 

do grande capital predatório na década de 1990”, concluindo que 

Com este quadro de esfacelamento e anulação do campo da esquerda e o 
poder político, econômico e de formação de opinião, pela grande mídia, das 
elites que mantêm, por cinco séculos, o Brasil como “um gigante com pés 
de barro”, as reformas estruturais ficam uma vez mais adiadas, vê-se a 
adoção de políticas de alívio à pobreza que, isoladas, mantêm e 
realimentam as estruturas que a produzem. [...] e empurre o governo Lula a 
formar sua base cada vez mais pelo centro e direita. O resultado, na prática, 
será o mesmo: a continuidade das reformas conservadoras. Em suma, o 
terreno por onde pode mover-se a esquerda não é outro senão o da 
contradição. (FRIGOTTO, 2004, p.103).  

 

                                                                                                                                                   
eram os meios para conter a irracionalidade populista considerada então inerente aos políticos. O 
corporativismo, através do qual o Estado intermediava os interesses de empresários e trabalhadores, 
completava a estratégia de modernização.” (BRESSER- PEREIRA, 1997, p. 12). 
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 A III CNST acontece então em meio a um cenário marcado pelo sentimento 

de perplexidade e desapontamento sobre um governo que se julgara, nas eleições 

de 2002, representante das “forças e movimentos sociais ligados à luta pela 

superação das estruturas de uma das sociedades mais injustas e desiguais do 

mundo.” 
52
 (FRIGOTTO, 2004, p.95).  

 A realização da III CNST ocorreu no período de 24 a 27 de novembro de 

2005, cujo tema central foi “Trabalhar sim, adoecer não”; na ocasião elaborou-se 

uma “Coletânea de Textos”, na qual constavam deliberações da I e II CNST, do 

Documento-Base do CNS, de alguns textos de apoio, da Portaria n° 800, que dispõe 

sobre a política Nacional sobre Segurança e Saúde do Trabalhador, além de seu 

Regimento e Regulamento. Os três eixos temáticos propostos pelo CNS foram 

mantidos. E, ao final, aprovaram-se 344 Resoluções e 77 Moções, destas 27 foram 

Moções de repúdio. (BRASIL/MS/RELATÓRIO FINAL III CNST, 2008).  

 O número de participantes, aproximadamente 2.100 pessoas, conforme 

aponta o Relatório Final da III CNST, é 69% maior que a soma dos participantes das 

duas CNST anteriores, 

Gráfico 12 – Comparativo entre o total de Delegados e Observadores/Credenciados nas  
         I CNST, II CNST e III CNST                                

I CNST II CNST III CNST
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DELEGADOS OBSERVADORES/PARTICIPANTES CREDENCIADOS

I CNST II CNST III CNST

399
560

1409
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359

691

DELEGADOS OBSERVADORES/PARTICIPANTES CREDENCIADOS

     
Fonte: Adaptado do Relatório Final da III CNST, 2008 

 

 Um evento que concentrou grande número de participantes, deveria trazer 

contribuições expressivas para o campo ST. No entanto, nota-se no discurso de 

                                                
52
 O autor aponta que a situação de desigualdade “econômica, social, cultural e educacional” 

marcante no Brasil, é “resultado da dominância do projeto societário firmado nas teses do liberalismo 
econômico centrado no ajuste fiscal e, em alguns períodos históricos do projeto do nacionalismo 
conservador e populismo”, onde o “privilégio e a própria desigualdade” são legalizados. (FRIGOTTO, 
2004, p.96). 
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Carlos Aparício Clemente, representante da Força Sindical, certo desalinhamento 

entre as proposições das conferências temáticas em ST e sua execução prática,   

“Que teve resultados é inegável que teve, até porque as publicações são 
conhecidas [...] A aplicação que é o grande problema [...] na região de 
Osasco, que é um local que nós temos um Conselho Intersindical de Saúde 
e Segurança que une 35 sindicatos de trabalhadores e tem 19 anos de vida 
em defesa da Saúde do Trabalhador; um local que tem a sede da ABREA, 
Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, que foi fundada em 1995, 
portanto 14 anos de vida; e que tem a militância de alguns sindicatos por 
um tempo até maior. Vemos que boa parte daquelas diretrizes que são 
tiradas das Conferências Nacionais não saem do papel nestas regiões [...] 
Ora, todas as orientações das Conferências Nacionais apontavam para 
fazer promoção à saúde, apontavam para ter sistemas na área do 
atendimento público que garantisse o atendimento à Saúde do Trabalhador, 
respeitando estas pessoas; atender o doente, mas também intervir onde 
está dando causa para aquela situação. Isto praticamente não está 
existindo aqui na região de Osasco. Eu sei que no Brasil inteiro ocorrem 
situações semelhantes [...] o que percebemos é que todas aquelas idéias-
chave das Conferências Nacionais não chegam no dia-a-dia das localidades 
onde elas precisariam ter sido implantadas [...] Nas Conferências as 
questões surgiam, eram discutidas, as propostas eram votadas, 
transformavam-se em documentos [...] tem documentos que até hoje não 
saíram do papel. Servem para pesquisa.”  

 

 O que dá indícios da inoperância dos sindicatos no fortalecimento das 

políticas públicas em ST, fato que também se expressa na reunião de n°161, 

ocorrida nos dias 14 e 15 de dezembro de 2005, posterior à III CNST, em que o 

Conselheiro Núncio Mannala, representante da Força Sindical, fez uma “reflexão 

sobre a situação do movimento sindical que, na sua avaliação, estava fragmentado e 

fragilizado”. Referiu ser necessário discutir sobre a “situação dos trabalhadores e a 

Política de Saúde do Trabalhador”, com o objetivo de reforçar a prevenção e 

promoção da saúde. (BRASIL/ MS/ ATA n°161, 14 e 15/12/05, p.13). 

 Na ocasião, o Conselheiro Antônio Alves de Souza, Chefe de Gabinete do 

Ministro da Saúde, referiu que no “plano de governo do Presidente Lula estava 
explicitado o compromisso com a compreensão do modelo de saúde”, ressaltou que 

o Governo Lula da Silva, que tinha três anos de mandato, tem feito grande esforço 

para “corrigir as desigualdades sociais”, e não “era o responsável pelas grandes 

mazelas do movimento sindical”.  Concluiu dizendo que a Política de Saúde do 

Trabalhador, definida na III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, estaria 

em consulta pública, cabendo aos movimentos e aos sindicatos apresentarem 

sugestões. (BRASIL/ MS/ ATA n°161, 14 e 15/12/05, p.15).  

 Na opinião do governo, o problema da ausência de políticas públicas em ST, 

apresentava-se crônico e agravado pela falta de ação dos sindicatos, justificando 
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que a estratégia de “corrigir as desigualdades sociais” tem sido o grande 

investimento do governo. A situação do setor informal, dos desempregados, dos 

temporários nem sequer foram citadas.  

 A III CNST refere ser a ST de competência do SUS, considerando-se o seu 

“caráter intra-setorial (envolvendo todos os níveis de atenção e esferas de governo 

do SUS) e inter-setorial (envolvendo a Previdência Social, Trabalho, Meio Ambiente, 

Justiça, Educação e demais setores relacionados com as políticas de 

desenvolvimento)”, além da exigência de uma “abordagem interdisciplinar e com a 

gestão participativa dos trabalhadores.” (BRASIL/MS/SAS, 2006, p.14). 

 No entanto, conforme Santos (2007), as leis, que são os instrumentos 

disponíveis para enfrentar as questões como a desigualdade, a violência, a falta de 

segurança, a falta de saúde, de moradia e de trabalho digno, são instrumentos 

construídos pelo poder hegemônico e, por isto, não estão dando conta de resolver 

tais questões.  

 Em se tratando de políticas públicas de ST, o Manual da RENAST, considera 

sua intensa relação com outras políticas, como as “políticas econômicas, da 

indústria e comércio, da agricultura, da ciência e tecnologia, da educação e justiça”, 

além de estarem diretamente relacionadas às “políticas do trabalho, previdência 

social e meio ambiente”; e articuladas com as organizações de trabalhadores e as 

estruturas organizadas da sociedade civil, de modo a garantir a participação e dar 

subsídios para a promoção de condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis 

para todos os trabalhadores. (BRASIL/MS/SAS, 2006, p.16).  

 Desta forma, a participação dos trabalhadores na construção de políticas 

públicas de ST torna-se fator determinante para o seu êxito.  

 Esta participação, segundo Paula (2005) vem sendo neutralizada pela 

ausência de mecanismos de controle e de transparência necessária nas decisões 

administrativas. As demandas populares são absorvidas de forma fragmentada pela 

atual estrutura e dinâmica do Estado.  

 Paula (2005) refere que “viabilizar a participação popular” e “democratizar 

uma organização pública” são estratégias que caminham por diferentes veios.    

 As experiências de participação, como os Fóruns Temáticos dos Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas e do Orçamento Participativo favorecem a quebra do 

monopólio de formalização e controle das Políticas Públicas pelo Estado, 
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possibilitam incluir os setores marginalizados em discussões cujo interesse é público 

e permitem a negociação de diferentes interesses. Entretanto, observa-se que estas 

experiências ainda são fragmentadas e não extrapolam a abrangência local, frente à 

estratégia do atual governo em continuar a mesma estrutura e dinâmica do governo 

FHC (PAULA, 2005). 

  Santos (2007) também refere que as experiências de Democracia 

Participativa não têm ultrapassado o âmbito local dos municípios. A proposta de criar 

uma Democracia Participativa de âmbito nacional tornou-se muito próxima de ser 

concretizada quando o Partido dos Trabalhadores (PT) assumiu o governo federal, 

considerando a participação dos movimentos populares na sublimação de tal 

conquista. No entanto, com o PT no governo, observa-se o descarte total desta 

ideia.   

 A legítima representação popular depende da criação de mecanismos e 

espaços de negociação entre a sociedade e o Estado. Com o representante do povo 

no governo esperava-se haver estabelecido finalmente a complementaridade entre a 

Democracia Representativa e a Participativa. No entanto, “talvez, se inverta, hoje, a 

relação esperança e medo. Se a vitória de Lula indicava que a “esperança venceu o 

medo”, neste momento, o sentimento do campo mais crítico é de que “o medo está 

vencendo a esperança.” (FRIGOTTO, 2004, p.99). 

 Em relação à atuação dos sindicatos na ST, Lacaz (2001) argumenta sobre a 

importância de desenvolver, na prática sindical, estratégias para ampliar o CS sobre 

os serviços e ações de saúde. Assim como a incorporação na atividade dos serviços 

de saúde, as "ações de assistência e vigilância à ST, a partir do “conhecimento do 

território e das necessidades da população [...] considerando as áreas de risco e o 

parque produtivo [...] intervenção sobre os fatos geradores de agravos à saúde 

oriundos dos processos de trabalho.” (LACAZ, 2001, p.15). 

 Contudo, a realidade apresentada por Carlos Aparício Clemente, 

representante da Força Sindical, deixa clara a ausência de interesse dos sindicatos 

para as questões relativas à ST,  

Se não conseguimos avançar, precisa fazer a mea culpa em tudo isto. Só 
relembrando: Quantos dirigentes sindicais que estão à frente dos sindicatos 
[...]ocuparam o espaço que eles tem junto à mídia para falar desta questão? 
Quantas vezes usaram o jornal do sindicato, que eles têm o controle? [...]. 
Quantas vezes o tema Saúde do Trabalhador está na pauta do jornal do 
Sindicato? Eles fazem matéria para a categoria? Quantas vezes eles 
trouxeram os trabalhadores, a sua categoria para discutir estas questões 
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em seminários, em encontros de trabalhadores? Eu acho que isto também é 
uma questão que não podemos virar as costas, porque se o movimento 
sindical não dá esta visibilidade, se não tem este compromisso com o 
trabalhador enquanto dirigente sindical, não basta achar que é importante. 
[...] Qual é de fato o movimento sindical que se dedica às questões da 
Saúde do Trabalhador? Escrever que tem compromisso é muito fácil, agora, 
qual é o nosso comprometimento com isto?  

 

 As resoluções emanadas da III CNST enfatizam as resoluções já propostas 

na II CNST, e em algumas delas podem se observar formulações da Saúde 

Ocupacional, desconsiderando o papel do SUS e do Ministério do Trabalho e 

Emprego na ST, dentre elas Lacaz (2007) cita: 

Eleger como prioridade de fiscalização, pelos Ministérios do Trabalho [...] da 
Saúde e do Meio Ambiente, o trabalho e as condições do desenvolvimento 
do trabalho [...] garantir o cumprimento das normas regulamentadoras de 
segurança e saúde para os trabalhadores do serviço público [...] priorizando 
o programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle 
médico de saúde ocupacional [...] transformar os Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT (Norma 
Regulamentadora NR 4 do Ministério do Trabalho e Emprego) em serviços 
especializados de segurança e saúde no trabalho. (LACAZ, 2007, p. 763). 

 

 Observa-se no Relatório Final da III CNST, a manifestação da necessidade de 

se criarem “novas instâncias de representação dos trabalhadores”, diante da 

precarização do trabalho, como conseqüência da “globalização excludente” e da 

reestruturação produtiva. Considerando que a proposta atual de CS não atende 

definitivamente os trabalhadores do setor informal e os desempregados, a Comissão 

Organizadora resgata a recomendação da II CNST em que está explícito o desejo 

de que “somente sindicatos, trabalhadores do mercado informal e o movimento 

popular organizado ocupem o espaço destinado aos usuários nos fóruns de 

participação relacionados à saúde do trabalhador.” (BRASIL/MS/RELATÓRIO FINAL 

III CNST, 2008, p. 32).  

 A propósito, não foram encontradas recomendações que dessem conta de tal 

demanda, o que deixa, novamente, o “novo” mundo do trabalho às margens da 

discussão sobre políticas públicas em ST. 

 Desde o início desta pesquisa tentou-se encontrar um momento em que o CS 

na ST é expresso na sua essência, com legitimidade e representação de classes ou 

de categorias ou de segmentos, incluídos todos os trabalhadores. Todavia, o que se 

encontrou foram reiteradas intenções em ajustar os mecanismos de fortalecimento 

do CS e proposições a respeito da formulação de um Plano Nacional de Atenção à 

Saúde do Trabalhador.   
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7. CONCLUSÃO  

 A pesquisa realizada demonstrou que as consequências trazidas pelas 

mudanças político-ideológicas refletem diretamente na organização dos 

trabalhadores, seja no período da Ditadura, em que a classe operária teve seus 

direitos sindicais e suas organizações descaracterizadas enquanto espaço de luta 

política; ou na abertura dos mercados, a partir dos anos 1980-1990 com o advento 

da globalização neoliberal, na qual as empresas passam a adotar a reestruturação 

produtiva como estratégia competitiva, favorecendo a precarização do trabalho, 

perda de direitos e desemprego.  

 Com a adoção da política neoliberal, como marco da desregulamentação do 

papel do Estado, ocorreu redução dos gastos com políticas públicas de Bem-Estar e 

aumento da taxa de desemprego, o que iria contribuir na formação de grupos 

excluídos do trabalho, o chamado exército reserva, proporcionando aumento 

expressivo do setor informal, atingindo, nos anos 2000, a marca de 56% do total da 

população ocupada no Brasil. Trabalhadores estes que não se fazem representar 

nos espaços destinados ao controle das políticas sociais. 

  O pressuposto é que o campo de saberes e práticas ST vem sendo 

construído em meio a estes acontecimentos, a partir da luta dos trabalhadores por 

melhores condições de trabalho e saúde, num embate constante contra o poder 

hegemônico e voraz que sustenta a lógica da acumulação própria do capitalismo 

monopolista. Saberes e práticas considerando as relações entre trabalho e saúde, 

como determinantes do processo saúde-doença, vinculados à ordem política, 

econômica e social que, se favoráveis, poderiam estabelecer condições dignas de 

vida e trabalho, incluindo a estabilidade no emprego, a remuneração digna, o direito 

à livre organização dos trabalhadores, ao lazer, à informação, à participação no 

controle das políticas de saúde e o acesso aos serviços sanitários.  

 Tal realidade ensejou-nos a pergunta sobre o papel que desempenha o CS, 

representado no CNS pelas Centrais Sindicais, pelas várias Confederações ligadas 

aos segmentos da Agricultura, Comércio e Indústria e pela Comunidade Científica. 

Uma provável resposta pode ser obtida a partir da falta de articulação entre as 

Centrais Sindicais, que não se mostraram unidas em um projeto de interesse comum 

para a construção de políticas em ST. Outra provável resposta seria a ausência de 

representantes dos trabalhadores informais, temporários, desempregados, ao que 
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se soma o fato, já assinalado, de não serem representados pelas Centrais e 

Sindicatos existentes, levando a crer que este canal de participação, no período 

analisado, não considera esta importante parcela da força de trabalho. 

 Estes elementos demonstram que o CNS, apesar de seus propósitos 

abarcarem a formulação, discussão e controle das políticas públicas de saúde, 

conforme previsto em seu Regimento, não atende plenamente às demandas 

relativas ao campo ST. 

 Na análise das outras instâncias do CS, as Conferências Nacionais de Saúde, 

observou-se que desde a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, 

momento de coroação do movimento da Reforma Sanitária, já se discutia a 

necessidade de formular políticas públicas em ST. A I CNST, também realizada em 

1986, foi palco de manifestações dos conferencistas a respeito do descaso atribuído 

às autoridades políticas, quando das questões do campo ST e à falta de 

posicionamento dos sindicatos, o que se expressava na priorização de questões, 

cujas resoluções se mostrassem imediatas. A isto se soma a pequena 

conscientização dos trabalhadores sobre a importância de sua participação na 

formulação de políticas públicas de saúde, ou pela baixa organização dos 

trabalhadores, ou ainda pela ausência de representação dos desempregados, e do 

setor informal, que à época já representava 37% da força de trabalho no Brasil.  

 A convocação para a II CNST, em 1994, foi feita pela IX Conferência Nacional 

de Saúde, realizada em 1992, que aconteceu em meio à discussão sobre o 

impeachment de Collor; momento em que se questionava a legitimidade do poder 

representativo, em decorrência de uma gestão marcada pela corrupção, pela 

recessão econômica e pelo descontentamento geral da população. Os reflexos da IX 

Conferência Nacional de Saúde foram expressos de forma cabal em seu Relatório 

Final, na carta para a sociedade brasileira, sob o título: “Em defesa da vida e da 

ética: Fora Collor”, prevalecendo a idéia de que “o governo Collor levou o Brasil a 

uma tragédia sanitária jamais assistida”. Tal documento seria um libelo e um convite 

aos movimentos populares, aos sindicatos e aos partidos políticos para recuperar o 

compromisso da Reforma Sanitária e garantir os direitos e o acesso às políticas 

sociais abandonadas pelo governo.  

 Frise-se que IX Conferência Nacional de Saúde teve importante papel na 

discussão sobre a incorporação das ações em ST pelo SUS e no fortalecimento do 
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CS, quando propõe a inclusão de representantes dos trabalhadores e de entidades 

da sociedade civil como delegados da II CNST. 

 O tema central da II CNST: “Construindo uma Política de Saúde do 

Trabalhador” demonstra o exercício de uma ação que há muito se pretendia 

finalizada, e que, no entanto, permanece como uma ideia de progressão indefinida, 

expressa no gerúndio do verbo “construir”. Ação que encontrava obstáculos trazidos 

pelo modelo neoliberal de desenvolvimento, cujas mudanças nos planos econômico-

político e social provocaram diminuição da força social dos trabalhadores em 

consequencia da precarização das relações de trabalho e aumento da “categoria de 

excluídos” da sociedade capitalista: os “sub-empregados”, os “sem-emprego”, os 

“inempregáveis", os “sem-teto” e os “sem-terra”. Tal contingente torna-se mais 

expressivo em função da estratégia do governo FHC em incentivar os pequenos 

empreendimentos como meio de garantir renda ou ocupação, a qual acaba por 

aumentar a informalidade, privilegiando o individualismo e impossibilitando a 

constituição de representações sociais capazes de abarcar, como consequência, a 

luta por políticas públicas em ST, como parte do SUS. 

 A III CNST, realizada em 2005, expressa os reflexos de um cenário marcado 

pelo sentimento de perplexidade e desapontamento em relação ao governo Lula da 

Silva, que se apresentou em campanha eleitoral com a proposta de construir uma 

nova nação, em que o neoliberalismo seria combatido e os direitos retomados por 

reformas sociais, o que, no entanto, foi frustrado na medida em que mostrou-se fiel 

às práticas do neoliberalismo. 

 Fato agravante é a tentativa de cooptação do movimento social dos 

trabalhadores, visivelmente observada durante a fase preparatória da III CNST, em 

que a alteração regimental das Conferências Nacionais de Saúde estabelece a  

nova composição das Comissões Organizadoras e confere ao CNS o papel de seu 

organizador. Em análise do Regimento da XI Conferência Nacional de Saúde, que 

ocorreu em 2000, ainda no governo FHC, e da XII Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 2003, já no governo Lula da Silva, atenta-se para a mudança estrutural 

na composição da Comissão Organizadora que, na XI Conferência Nacional de 

Saúde, era composta de um Comitê Executivo eleito para tal fim, e na XII 

Conferência Nacional de Saúde, resumia-se no próprio CNS, que constituiu 

Comissões Especiais para a sua organização, certamente objetivando centralizar e 
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controlar as decisões. Somam-se as mudanças no formato das reuniões do CNS, 

em que a Secretária Executiva do Conselho, representante da CUT, desempenha 

papel de conduzir as deliberações e decisões do CNS relativas à III CNST, o que 

permitiu inferir que havia intenção de manter controle governamental em um espaço 

que se destinaria ao exercício do CS.  

 É inegável a importância de um evento como as Conferências Nacionais de 

Saúde do Trabalhador na construção de uma Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador, principalmente quando observamos a aprovação e a instituição da 

Norma Operacional Básica de Saúde do Trabalhador (NOST), em 1998, RENAST, 

em 2002, como contribuição para o fortalecimento das ações em ST no SUS. No 

entanto, ainda não se encontrou proposta que pudesse contemplar a atenção à 

saúde dos trabalhadores e garantir a sua participação, seguindo a amplitude da 

definição de “trabalhador” adotada pelo MS, ao considerá-los como assalariados, 

domésticos, avulsos, agrícolas, autônomos, servidores públicos, cooperativados, 

empregadores, proprietários de micro e pequenas empresas, que exercem 

atividades não remuneradas, aprendizes, estagiários e os afastados do mercado de 

trabalho por doença, aposentadoria ou desemprego. 

 Finalmente, conclui-se que, mesmo com o aumento expressivo de delegados 

e participantes convidados, comparando-se a I CNST, da qual participaram 526 

participantes e a III CNST com 2.100 participantes, o setor informal e os 

desempregados não se encontram representados. A III CNST nem sequer se 

manifesta sobre esta expressiva parcela da força de trabalho, que se encontra 

desprotegida e alijada dos direitos sociais constitucionalmente instituídos, 

especialmente aqueles relativos ao direito à participação.  

 Os valores e os significados que compuseram os cenários sobre os quais 

aconteceram as CNST foram compreendidos (não explicados) a partir da apreensão 

dos conteúdos que circundaram a sua história. 

 Ao final desta pesquisa, ainda restam questões a serem respondidas, dentre 

elas, sobressai: Como o “novo” mundo do trabalho se faria expressar/representar 

nas instâncias de CS, de maneira que viessem contribuir na construção do campo 

de saberes e práticas ST, e consequentemente, na formulação de uma efetiva 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador? 

 



134 
 
 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
ALENCAR, Mônica M. Torres de. As políticas públicas de emprego e renda no Brasil: 
do “nacional-desenvolvimentismo” ao “nacional-empreeendedorismo” [pp.117 -137] 
In: BEHRING, Elaine Rossetti; ALMEIDA, Maria Helena Tenório de (orgs.). Trabalho 
e Seguridade Social: Percursos e Dilemas. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: 
FSS/UERJ, 2008.  

 
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo [pp. 9-23] In: SADER, Emir. & 
GENTILLI, Pablo (orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado 
democrático. Petrópolis: Vozes, 1995. 205 pp. 

 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Edições 70. Lisboa – Portugal, 1977. 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da VIII 
Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1986. 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da I 
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Brasília, 1986. 
 
______. ______.______. Boletim Informativo da I Conferência Nacional de 
Saúde do Trabalhador. Brasília, 1986. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. In: Oliveira, J. (org.) Série 
Legislação Brasileira. São Paulo. Saraiva, 1989. 

 
BRASIL. Lei Orgânica da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 2ª 
edição. Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde. Brasília, 
1990. 
 
BRASIL. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Assessoria de Comunicação 
Social do Ministério da Saúde. Brasília, 1990.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Ata n° 01, de 25 e 
26/04/91. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Ata n° 13, de 07/05/92. 
 
______. ______. ______. Ata n° 22, de 03, 04 e 05/03/93. 
 
______. ______. ______. Ata n°23, 14 e 15/04/93. 
 
______. ______. ______. Ata n°26, 07 e 08/07/93. 
 
______. ______. ______. Ata n°28, 01 e 02/09/93. 

 
______. ______. ______. Ata n°31, 01 e 02/12/93. 
 



135 
 
 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da IX 
Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1993. 
 
______. ______.______. Portaria n° 1.430 de 26 de novembro de 1993. Brasília: 
1993. 
 
______. ______.______. Regimento Interno da II Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador. Aprovado pela portaria n° 188 de 24 de janeiro de 1994, publicada no 
D.O.U em 25/01/94. Brasília, 1994. 
 
______. ______. ______. Ata n°35, 04 e 05/05/94. 

 
______. ______. ______. Ata n°42, 14 e 15/12/94.  
 
BRASIL. Lei nº 9.032 de 28 de abril de 1995 – Assessoria de Comunicação Social 
do Ministério da Saúde. Brasília, 1995.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Ata n°46, 05 e 
06/07/95. 
 
______. ______. ______. Ata n°55, 08 e 09/05/96. 
 
______. ______. ______. Ata n°61, 05 e 06/01/97. 
 
______. ______. ______. Ata n°63, 05 e 06/03/97. 
 
______. ______. ______. Ata n°68, 06 e 07/08/97. 
 
______. ______. ______. Ata n°72, 04 e 05/12/97. 
 
______. ______. ______. Ata n° 15, 05/08/97. 
 
______. ______. ______. Ata  n°73, 04 e 05/02/98. 
 
______. ______. ______. Ata  n°74, 04 e 05/03/98. 
 
______. ______. ______. Ata  n°76, 06 e 07/05/98. 
 
______. ______. ______. Ata  n°79, 05 e 06/08/98. 
 
______. ______. ______. Ata  n°80, 02 e 03/09/98. 
 
______. ______. ______. Ata  n°81, 07 e 08/10/98. 
 
______. ______. ______. Ata  n°84, 03 e 04/03/99. 
 
______. ______. ______. Ata  n°86, 05 e 06/05/99. 
 
______. ______. ______. Ata  n°87, 09 e 10/06/99. 



136 
 
 

 

 

 
______. ______. ______. Ata  n°90, 01 e 02/09/99. 
 
______. ______. ______. Ata  n°92, 10/10/99. 
 
______. ______. ______. Ata  n°94, 09 e 10/02/00. 
 
______. ______. ______. Ata  n°96, 05 e 06/04/00. 
 
______. ______. ______. Ata  n°97, 10 e 11/05/00. 
 
______. ______. ______. Ata  n°98, 07 e 08/06/00. 
 
______. ______. ______. Ata  n°99, 05 e 06/07/00. 
 
______. ______. ______. Ata  n°101, 13 e 14/09/00. 
 
______. ______. ______. Ata  n°102, 04 e 05/10/00. 
 
______. ______. ______. Ata  n°103, 08 e 09/11/00. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da XI 
Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 2000. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Ata n°109, 06 e 
07/06/01. 
 
______. ______. ______. Ata  n°113, 03 e 04/10/01. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 
DIAS, Elizabeth Costa (org). Doenças relacionadas ao trabalho: manual de 
procedimentos para os serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 580p. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Anais da II 
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, 
Divisão de Saúde do Trabalhador, 2001, 255 p.    
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. A prática do Controle 
Social: Conselhos de Saúde e Financiamento do SUS. Série Histórica do CNS 
n°1. Brasília, 2002. 60 p. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Ata n°117, 06 e 
07/03/02. 
 
______. ______. ______. Ata  n°119, 08 e 09/05/02. 
 
______. ______. ______. Ata  n°120, 05 e 06/06/02. 
 
______. ______. ______. Ata  n°122, 07 e 08/08/02. 



137 
 
 

 

 

 
______. ______. ______. Ata  n°123, 04 e 05/09/02. 
 
______. ______. ______. Ata  n°124, 09 e 10/10/02. 
 
______. ______. ______. Ata  n°126, 04 e 05/12/02. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução CNS nº 333-
03 - Recomendações para constituição dos Conselhos Estaduais e Municipais de 
Saúde. Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde. Brasília, 2003. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da XII 
Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 2004. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Ata n°138, 14 e 
15/01/04. 
 
______. ______. ______. Ata  n°153,  12, 13 e 14 /04/05. 
 
______. ______. ______. Ata  n°154,  04 e 05 /05/05. 
 
______. ______. ______. Ata  n°157,  10 e 11 /08/05. 
 
______. ______. ______. Ata  n°161,  14 e 15 /12/05. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde - SAS. Manual de 
Gestão e Gerenciamento da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador. Brasília: Área Técnica de Saúde do Trabalhador- COSAT, 2006. 82p. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Relatório Final da III 
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Brasília, 2008. 
 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Pesquisa Mensal 
de Emprego. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2007. Disponível 
em: http://www.ibge.gov.br/home /presidencia/noticias/noticia_visualiza. Acesso em 
19/12/09. 
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Política e Insulamento Burocrático no Brasil [pp. 
11-14] In: Edson de Oliveira Nunes. A Gramática Política do Brasil: clientelismo e 
insulamento burocrático. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, 146p.  Disponível em: 
http://books.google.com.br/books?id=FdiLI_K8TkMC. Acesso em: 24/02/09.  
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK. Peter Kevin. Reforma do Estado e 
Administração Pública Gerencial. São Paulo: FGV, 1998. Disponível em: 
http://books.google.com/books?id=pLWpI86CuvEC&hl=pt-BR. Acesso em 
03/04/2009.  
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; PACHECO, Regina Silvia. A Reforma do estado 
Brasileiro e o Desenvolvimento [pp. 01-18] Revista Eletrônica sobre a Reforma do 



138 
 
 

 

 

Estado – RERE. n° 3, set/out/Nov, 2005. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-3-SETEMBRO-2005-BRESSER.pdf. 
Acesso em: 18/03/09.  
 
 
BROSCHI, Renato R. Instituições Políticas, Reformas Estruturais e Cidadania: 
Dilemas da Democracia no Brasil Observatório Político Sul-Americano- OPSA. 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro- IUPERJ/UCAM, 2004. 
Disponível em: http://observatorio.iuperj.br/pdfs/4_artigos_TextodoRenatoBoschi.pdf  
Acesso em: 15/02/09. 

 
CAMPOS, Wilson César Ribeiro; SILVA, Eduardo Bonfim da. Trabalho e Saúde no 
Brasil: tópicos para reflexão e debate. São Paulo: Maxprint Editora,  2008. 
 
COHN, Amélia et al. A Saúde como direito e como serviço. 3 ed .São 
Paulo:Cortez, 2002.165p. 
 
COHN, Amélia; ELIAS, Paulo Eduardo Mangeon. Eqüidade e reformas na saúde nos 
anos 90. Cad. Saúde Pública, v.18  supl. Rio de Janeiro,  2002. 
 
CORREIA, Maria Valéria Costa. Que Controle Social: os Conselhos de Saúde 
como instrumento. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2000. 164 p. 
 
CORREIA, Maria Valéria Costa. Desafios para o controle social: subsídios para a 
capacitação de conselheiros de saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005. 280 p. 
 
COSTA, Nilson do Rosário. Transição e movimentos sociais: Contribuição ao debate 
da Reforma Sanitária. In: Demandas Populares, Políticas Públicas e Saúde. 
Costa, Nilson do Rosário; Minayo, Maria Cecília de Souza; Ramos, Célia Leitão; 
Stortz, Eduardo Navarro (orgs). Petrópolis: Vozes/Abrasco. Vol. I, pp. 45-46, 1989. 
 
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL de ESTUDOS e PESQUISAS de SAÚDE e dos 
AMBIENTES de TRABALHO (DIESAT). Conheça a nossa história. Disponível em: 
http://www.diesat.org.br/quem_somos.html. Acesso em 10/04/09.  

 
DINIZ, Eli Roque; BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Globalização, Estado e 
Desenvolvimento. São Paulo: FGV Editora, 2007. Disponível em 
http://books.google.com/books?id=Q0BnKP-pOn8C&hl=pt-BR. Acesso em: 
10/04/2009.     

 
ESCOREL, Sarah; NASCIMENTO, Dilene Raimundo do; EDLER, Flávio Coelho. As 
origens da Reforma Sanitária e do SUS [pp.59-81] In: LIMA, Nísia Trindade, 
GERSCHMAN, Silvia; EDLER, Flávio Coelho (org.). Saúde e Democracia: história e 
perspectiva do SUS. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005, 502 p. 

 
FERREIRA, Jorge Luiz; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (org.). O Brasil 
Republicano: O tempo da Ditadura. Regime Militar e Movimentos Sociais em fins do 
Século XX. Rio de Janeiro: Civilizações Brasileiras, 2003, 433 p. Disponível em:  
http://books.google.com/books?id=e5g2UBcIIMQC&hl=pt-BR. Acesso em: 14/03/09 



139 
 
 

 

 

 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Tradução e Organização Roberto 
Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1982. Disponível em: 
http://www.unb.br/fe/tef/filoesco/foucault/microfisica.pdf. Acesso em 10/12/08. 

 
FREDERICO, Celso. Consciência Operária no Brasil. São Paulo : Ática, 1979. 140 
p. 

 
______. A esquerda e o movimento operário – 1964-1984. Belo Horizonte: Oficina 
de Livros, 1990. 243 p. 
 
______. Crise do Socialismo e Movimento Operário. São Paulo: Cortez, 1994. 
120 p. 
 
FREITAS, Clarice Umbelino; LACAZ, Francisco Antonio de Castro; ROCHA, Lys 
Esther. Saúde Pública e Ações de Saúde do Trabalhador: uma análise conceitual e 
perspectivas de operacionalização programática na rede básica da Secretaria de 
Estado da Saúde. Temas IMESC, Sociedade, Direito, Saúde, 2 (1) : 3-10, 1985. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Brasil e a política econômico-social: entre o medo e a 
esperança. Observatório Social da América Latina (OSAL). Año V, n° 14/ mayo-
agosto, pp. 95-105, 2004. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal14/CRS14Frigotto.pdf. Acesso 
em: 10/01/09.] 
 
GAWRYSZEWSKI, Virgínia. Reorganização dos Serviços de Saúde: Algumas 
Considerações Acerca da Relação entre a Descentralização, Autonomia Local e a 
Participação do Cidadão. Cad. de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 9 (2):210-215, 
abr/jun, 1993. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 208.   
 
GOMEZ, Carlos Minayo; LACAZ, Francisco Antonio de Castro. Saúde do 
Trabalhador: novas-velhas questões. Rev. Ciência e Saúde Coletiva. 10 (4): 797-
807, 2005. 
 
GORENDER, Jacob.  Globalização, tecnologia e relações de trabalho. Estudos 
Avançados. n 29 (11): 311-361, 1997. 
 
GOULART, Flávio A. A. Representações Sociais, Ação Política e Cidadania. Cad. de 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 9 (4):477-486, out/dez, 1993. 
 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Estado, Classes Trabalhadoras e Política Social no 
Brasil [pp. 13-43] In: Ivanete Boschetti (org.). Política Social no Capitalismo: 
Tendências Contemporâneas. Saõ Paulo: Cortez, 2008. 196p. 
 



140 
 
 

 

 

IANNI, Octavio. O declínio do Brasil-nação. Estudos Avançados [online]. 2000, 
vol.14, n.40, [pp.51-58.] Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v14n40/v14n40a06.pdf.  Acesso em 10/12/2008. 
 
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, Campinas: Faculdade de Medicina, Universidade estadual de 
Campinas, 1996. 

 
______. Saúde dos Trabalhadores: Cenário e Desafios. Cad. Saúde Pública. Rio de 
Janeiro, 13(Supl. 2):7-19, 1997.  
 
______. 2001. Saúde do Trabalhador: cenários e perspectivas numa conjuntura 
privatista. Texto de conferência proferida nos Seminários de Saúde e Trabalho. 
Departamento de Medicina Preventiva e Social da UFMG. 
<http://www.medicina.ufmg.br/spt/satrab.htm> [24 pp.] 
 
______. Capitalismo globalizado e novas situações de trabalho. 2004 [mimeo] 
19 p. 
 
______. Controle Social e Saúde do Trabalhador. São Paulo, 2005a. [mimeo] 17 
p. 
 
______. Saúde do Trabalhador: vinte anos de história e Trajetória. [pp.145-147] In: 
BRASIL, Ministério da Saúde. III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador: 
Trabalhar sim, adoecer não” Coletânea de textos, Brasília: MS,  2005b. 
 
LACAZ, Francisco Antonio de Castro; GOMEZ, Carlos Minayo. Saúde do 
Trabalhador: novas-velhas questões [pp.150-154] In: BRASIL, Ministério da Saúde. 
III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador: Trabalhar sim, adoecer não” 
Coletânea de textos, Brasília: MS,  2005. 
 
LACAZ, Francisco Antonio de Castro. O campo Saúde do Trabalhador: resgatnado 
conhecimentos e práticas sobre as relações trabalho-saúde. Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, 23(4):757-766, abr, 2007. 
 
LACAZ, Francisco Antonio de Castro; FLÓRIO, Solange Maria Ribeiro. Controle 
Social: O Novo Mundo do trabalho e as Conferências Nacionais de Saúde do 
Trabalhador. Rev. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, p. 0232/2008, 2008. Disponível 
em:http://www.abrasco.org.br/cienciaesaudecoletiva/artigos/artigo_int.php?id_artigo=
1846. Acesso em: 03/01/09. 
  
LEITE, Márcia Paula. A experiência brasileira da reestruturação e suas implicações 
sociais [pp. 63-113] In: Márcia Paula Leite. Trabalho e sociedade em 
transformação: mudanças produtivas e atores sociais. São Paulo: Editora Perseu 
Abramo, 2003. 222 p.    
 
LIMA, Nísia Trindade (org.) Saúde e Democracia: história e perspectivado SUS. Rio 
de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005, 502 p. 



141 
 
 

 

 

 
LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina M. O.; HOCHMAN, Gilberto. A Saúde na 
construção do Estado Nacional no Brasil: Reforma Sanitária em perspectiva histórica 
[27-58] In: LIMA, Nísia Trindade (org.). Saúde e Democracia: história e perspectiva 
do SUS. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005, 502 p. 
 
LYRA, Rubens Pinto. Teorias Clássicas sobre a democracia direta e a experiência 
brasileira. Rev. de Informação Legislativa. Brasília, 1998. Disponível em: 
http://www.ufpb.br/ufpb/home/ouvidoria/artigos/demodireta.htm. Acesso em: 
24/01/09. 
 
LYRA, Rubens Pinto. As vicissitudes da democracia participativa no Brasil. Rev. de 
Informação Legislativa. Brasília, 2003. Disponível em: 
http://www.unisc.br/fnou/artigos/vicissitudes.pdf  Acesso em : 27/01/09. 
 
MARQUES, Rosa Maria. A Proteção Social e as transformações do Mundo do 
Trabalho: Garantias de Mínimos ou Direitos Sociais [p. 211-236] In: Sílvia Gershman; 
Maria Lúcia Werneck Vianna. (Org.). A Miragem da Pós Modernidade. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 1997. 
 
MENDES, René;  DIAS, Elizabeth Costa. Da medicina do trabalho à saúde do 
trabalhador. Rev. Saúde Pública [online]. 1991, vol.25, n.5, pp. 341-349. ISSN 
0034-8910.  Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v25n5/03.pdf  Acesso em: 
02/01/09. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do Conhecimento: Pesquisa 
Qualitativa em Saúde. São Paulo-Rio de Janeiro: HUCITEC-ABRASCO, 2000. 269p. 
 
NETTO, José Paulo. FHC e a política social: um desastre para as massas 
trabalhadoras [pp. 75-90] In: Ivo Lesbaupin. O desmonte da nação: Balanço do 
Governo FHC. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 199 p. 
 
NORONHA, Eduardo. G. “Informal”, ilegal, injusto: percepções do mercado de 
trabalho no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 18 nº 53, out/2003. 
Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n53/18081.pdf  Acesso 
em:22/08/09. 
 
OLIVEIRA, Maria Helena B. de; VASCONCELLOS, Luis Carlos F. Políticas de Saúde 
do Trabalhador no Brasil: Muitas questões sem respostas. Cad. Saúde Pública,  Rio 
de Janeiro, 8 (2): 150-156, abr/jun, 1992. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v8n2/v8n2a06.pdf. Acesso em: 02/02/09. 
 
PAULA, Ana Paula Paes de. Administração Pública Brasileira entre o Gerencialismo 
e a Gestão Social. RAE, vol. 45, n° 1 – jan/mar 2005.  Disponível em: 
http://www.rae.com.br/artigos/2025.pdf. Acesso em: 15/02/09. 
 
PEDROSO, Edgar. A recuperação do Movimento Operário: Possibilidades e 
Limitações [pp. 131-156] In: FREDERICO, Celso. A esquerda e o movimento 
operário – 1964-1984. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1990. 243 p. 



142 
 
 

 

 

 
RAWLS, John . O Liberalismo Político. Tradução Dinah de Abreu Azevedo. 2ª Ed. 
São Paulo: Editora Ática, 2000.   
 
RIBEIRO, José Mendes. Conselhos de Saúde, comissões de intergestores e grupos 
de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS). Cad. de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, 13(1):81-82, jan-mar, 1997. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v13n1/0226.pdf Acesso em: 17/10/08. 
 
SABADINI, Maurício de Souza; NAKATANI, Paulo. Desestruturação e informalidade 
do mercado de trabalho no Brasil. Revista Venezolana de Análisis de Conyuntura. 
Vol. VIII, nº 2, jul-dic, pp. 265-290, 2002. Disponível em: 
http://pc1406.cps.ucm.es/ec/jec8/Datos/documentos/comunicaciones/Laboral/Souza
%20Mauricio.PDF. Acesso em: 12/02/08 
 
SABOIA, João; SABOIA, Ana Lúcia. Caracterização do Setor Informal a partir dos 
dados do Censo Demográfico do Brasil de 2000. Disponível em 
http://www.redcelsofurtado.edu.mx/archivosPDF/saboia 2.pdf . Acesso em: 10/02/09.  

 
SANTOS, Ana Paula Lopes; LACAZ, Francisco Antonio de Castro. 2007. A Rede 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador: contexto, estratégias e 
desafios. I Simpósio Brasileiro de Saúde do Trabalhador. ABRASCO. 
 
SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Democratizar a Democracia: Os caminhos 
da Democracia Participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 678 p. 
 
SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a 
Emancipação Social. São Paulo: Boitempo, 2007. 126 p. 
 
SANTOS, Luis Alberto; CARDOSO, Regina Luna dos Santos. Corrupção, Nepotismo 
e Gestão Predatória: Um Estudo do Caso Brasileiro e Alternativas para seu 
Enfrentamento. XVIII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y 
Modernización de la Administración Pública "Cómo combatir la corrupción, 
garantizar la transparencia y rescatar la ética en la gestión gubernamental en 
Iberoamérica"Caracas, 2004-2005. 
 
 
SEGOVIA, Samuel. As lutas operárias em 1973 e 1974 [pp. 121-128] In: 
FREDERICO, Celso. A esquerda e o movimento operário – 1964-1984. Belo 
Horizonte: Oficina de Livros, 1990. 243 p. 
 
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO PAULO - FORÇA SINDICAL. 
Osasco/SP: DIESAT comemora 28 anos de luta por saúde e segurança. 13 de 
Agosto de 2008. Disponível em 
http://www.fsindical.org.br/fs/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2280. 
Acesso em 10/04/09.  

 



143 
 
 

 

 

SINGER, Paul. A raiz do desastre social: a política econômica de FHC [pp. 25-44] In: 
LEBAUSPIN, Ivo. O desmonte da nação: Balanço do Governo FHC. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1999. 199 p. 
 
SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Zahar 
Editora, 2001. Disponível em: 
http://books.google.com/books?id=k8lwiflXGrQC&hl=pt-BR. Acesso em: 15/03/2009. 
 
SPOSATI, Adalgísa; LOBO, Elza. Controle social e políticas de saúde. Cad. Saúde 
Pública, vol.9 n° 4, oct/dec. 1992 . Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v8n4/v8n4a03.pdf  Acesso em: 15/02/2009. 
 
TEIXEIRA, Sonia M. Fleury (org.). Reforma Sanitária: em busca de uma teoria. 3ª 
ed.- São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: ABRASCO, 2006, p. 232. 
 
VALLA, Victor Vicent. Sobre participação popular: uma questão de perspectiva. Cad. 
de Saúde Pública, Rio de Janeiro,14 (Sup. 2) 7-18, 1998.  
 
VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e Sindicalismo no Brasil. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1976, 288 p. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 
 

 

 

ANEXO 
 

 
 
 
 
 



145 
 
 

 

 

APÊNDICES 
 
 
 
 

1. Roteiro de Entrevista 
 

Público alvo: Representantes das Centrais Sindicais participantes do CNS que 

participaram das Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador. 

  

1. Diante da atual diversidade de inserção dos trabalhadores no mundo do 

trabalho, deveria existir alguma orientação para a escolha dos delegados 

representantes dos trabalhadores em suas diversas categorias para 

participar  das Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador? 

2. Qual a sua impressão sobre os resultados das Conferências Nacionais de 

Saúde do Trabalhador, considerando itens como divulgação e implantação 

das suas recomendações e conclusões nos espaços dos Conselhos Gestores 

em Saúde do Trabalhador? 

3. No Brasil, sabe-se que uma grande parcela de trabalhadores é pertencente 

ao mercado precário/informal e de desempregados, considerando a forma 

como está organizada a representação dos trabalhadores nas Conferências 

Nacionais de Saúde do Trabalhador, qual ator social vem representando esta 

importante parcela da população trabalhadora? 

4. Em sua opinião, como deveria ser a composição da representação dos 

trabalhadores do setor precário/informal e de desempregados nas 

Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador? 

5. Considerando a importância do Controle Social em Saúde do Trabalhador, é 

possível identificar quais são suas competências e limitações nas 

Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador? 
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2. Membros da Comissão Organizadora da I Conferência Nacional de Saúde do 
Trabalhador, 1986 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA I CNST 

MEMBRO ATRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO REPRESENTADA 

Anamaria Testa 

Tamberllini 

Coordenadora Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e 

Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde 

Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

José Luiz Riani Costa Vice- 

coordenador 

Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho 

do Ministério do Trabalho 

Ademario Galvão Spinola Representante Ministério da Educação 

André Lopes Netto Representante União Nacional de Engenharia de Segurança 

Clarice Umbelino de 

Freitas 

Representante Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo 

Eraldo Lírio de Azeredo Representante Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura – CONTAG 

Gilberto Salviano da Silva Representante Departamento Intersindical de Estudos e 

Pesquisas de Saúde e do Ambiente de Trabalho 

– DIESAT 

Hildete Pereira de Mello Representante Conselho Nacional dos Direitos da Mulher -  

CNDM 

Jair Sarmento da Silva Representante Divisão Nacional de Ecologia Humana e Saúde 

Ambiental/ DNEHSA/MS 

José Augusto C. e Silva Representante Ordem dos Advogados do Brasil– OAB 

José de Arimatéa 

Campos  

Representante Central Geral dos Trabalhadores- CGT 

José Luiz Riani Costa Representante Ministério do Trabalho  

José Saraiva Felipe Representante Ministério da Previdência e Assistência Social 

Marcília Medrado Faria Representante ABRASCO – Associação Brasileira de Pós-

graduação em Saúde Coletiva 

Pedro Elias Makaron Representante Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 

e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO 

Rodolpho Repullo Jr. Representante Central Única dos Trabalhadores – CUT 

SECRETARIA EXECUTIVA 

Luiz Augusto Cassanha 

Galvão 

Secretário Executivo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

Sonia Maria Thedim 

Miranda de Carvalho 

Secretária-Adjunta Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 
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ASSESSORES 

Luiz Cláudio Meirelles Assessor Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

Vanda D’Acri Soares Assessora Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

COMISSÃO RELATORA 

Austregésio Barbosa Relator Geral Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social – INAMPS/DG 

Amélia Cohn Relatora Universidade de São Paulo – USP 

Antonio Alves de Souza Relator Ministério do Trabalho 

Cristina Albuquerque 

Possas 

Relatora Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

Everardo Duarte Nunes Relator Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP 

Paulo Roberto Gutierrez Relator Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social /PR 

Vicente de Paula Faleiros Relator Universidade de Brasília –UNB 

Arnaldo Lassance Relator de grupo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

Carlos Minayo Gomes Relator de grupo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

Clarice Padilla Gatto Relatora de grupo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

José Eduardo Passos 

Jorge 

Relator de grupo Secretaria de Saúde de Osasco 

Jorge Mesquita Huet 

Machado 

Relator de grupo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

Luis Carlos Fadel Relator de grupo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social /DG 

Lys Esther Rocha Relatora de grupo Delegacia Regional do Trabalho/SP 

Marcelo Firpo de Souza Relator de grupo Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 
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Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

Maria Helena Mendonça Relatora de grupo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social /DG 

Regina Giffoni Masiglia Relatora de grupo Faculdade de Ciência Médicas da Santa 

Casa/SP 

Rita de Cássia Barradas Relatora de grupo Faculdade de Ciência Médicas da Santa 

Casa/SP 

Sonia La Foz Relatora de grupo Secretaria Estadual de Saúde /PR 

Wellington Coimbra Relator de grupo Delegacia Regional do Trabalho /ES 

Ziadir Coutinho Relator de grupo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social /DG 

COMITÊ ASSESSOR 

Jair Sarmento da Silva Coordenador Comitê 

Assessor 

Divisão Nacional de Ecologia Humana e 

Saúde Ambiental/ DNEHSA/MS 

Alda Marco Antonio Representante Secretaria do Trabalho/SP 

Antonio Cezar Carvalho 

Benoliel 

Representante Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho -

FUNDACENTRO/PR 

Ary Carvalho de Miranda Representante Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana da Escola Nacional de 

Saúde Pública – CESTHE/ENSP – FIOCRUZ 

Aurora Hollway Representante Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

Bernardo Bedrikow Representante Serviço Social da Indútria- SESI 

Davi Capistrano Representante Secretaria da Saúde de Bauru 

Diogo Pupo Nogueira Representante Faculdade de Saúde Publica/ USP 

Elizabeth Lauar Representante Universidade Federal de Minas Gerais –

UFMG 

Eric Jenner Rosas Representante Sistema Nacional de Vigilância Sanitária/MS 

Eunice Silveira Representante Fundação COSIPA de Seguridade Social - 

FENCO/COSIPA  

Fernando Corso  Representante Secretaria da Saúde do Estado de Goiás 

Fernando Szklô Representante Financiadora de Estudos e Projetos- 

FINEP/RJ 

Francisco Lacaz Representante Departamento Intersindical de Estudos e 

Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de 

Trabalho - DIESAT/SP 

José Tarcisio Penteado 

Buschinelli 

Representante Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho -

FUNDACENTRO/SP 
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Lucia Silva e Silva Representante Ministério da Saúde/RGS 

Maria Helena Barros de 

Oliveira 

Representante Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social  - INAMPS/DG 

Marineu Florêncio Representante Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social - INAMPS/PE 

Merli Alves dos Santos Representante Ministério do Trabalho 

Newton Miguel Moraes 

Richa 

Representante Petrobras/RJ 

Paulo Roberto Gutierrez Representante Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social  - INAMPS/PR 

Primo Alfredo 

Brandimiller 

Representante Departamento Intersindical de Estudos e 

Pesquisas de Saúde e do Ambiente de 

Trabalho – DIESAT 

Raimundo Arias Representante Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social - INAMPS/PR 

Raquel Maria Rigotto Representante Delegacia Regional do Trabalho /MG 

René Mendes Representante Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP 

Rui Magrini Representante Delegacia Regional do Trabalho /SP 

Volney Garrafa Representante Universidade de Brasília –UNB 

Adaptado do Relatório Final da I CNST, 1986 
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3. Instituições e Segmentos Sociais Representados no Conselho Nacional de 
Saúde de 1991 a 1995 

 

      Adaptado da Atas do CNS do período de 1991-1995  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Academia Nacional de Medicina 

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS  

Associação Nacional de Pacientes, Doadores e Transplantados Renais 
CGT- Confederação Geral dos Trabalhadores  

CNBB - Conferência Nacional dos Bispos no Brasil 

CNC – Conselho Nacional do Comércio 

CNI - Confederação Nacional da Indústria 

Comunidade Científica e da Sociedade Civil  

CONAM - Confederação Nacional das Associações de Moradores 

CONASEMS – Conselho Nacional de Secretérios Municipais de Saúde 

CONASS- Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

Confederação Nacional da Agricultura 

CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

CUT - Central Única dos Trabalhadores 

Entidades Nacionais de Representação de Outros Profissionais da Área de Saúde 

Entidades Nacionais de Representação dos Médicos 

Entidades Prestadoras de Serviços Privados na Área de Saúde 

Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

Federação Nacional dos Diabéticos 

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 

Ministério da Educação 

Ministério da Saúde 

Ministério do Trabalho e Previdência Social 

Movimento de Reintegração do Hanseniano – MORHAN 

SBPC – Sociedade Brasileira de Patologia Clínica 
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4. Membros do Conselho Nacional de Saúde, período 1999-2002 
 

INSTITUIÇÃO MEMBRO CONDIÇÃO 

Ministério da Educação Sérgio Luiz Magarão Titular 

José Roberto Ferraro Suplente 

Ministério do Trabalho e Emprego Edenilza Campos de Assis e Mendes Titular 

Cláudia Muros Gurgel Suplente 

Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento 

Ênio Antonio Marques Pereira Titular 

Francisco Bezerra da Silva Suplente 

Ministério da Previdência e 

Assistência Social 

Wanda Engel Aduan Titular 

Rosa Maria Chaves Tavares de Melo Suplente 

Secretaria de Estado de 

Planejamento e Avaliação 

Sérgio Francisco Piola Titular 

Solon Magalhães Viana Suplente 

Ministério da Saúde Maria Angélica Gomes Titular 

Lucimar Rodrigues Coser Cannon Suplente 

Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde 

Júlio Strubing Muller Neto Titular 

Eduardo de Novaes Medrado Santos Suplente 

Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde 

Edmundo Gallo Titular 

Silvio Mendes de Oliveira Filho Suplente 

Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura 

Maria da Graça Amorim Titular 

Ivaneck Perez Alves Suplente 

Confederação Nacional da Agricultura Augusto Alves de Amorim Titular 

Ataíde Alves Suplente 

Confederação Nacional do Comércio Paulo Romano Titular 

Licíneo Affonso da Cunha Ratto Suplente 

Confederação Nacional da Indústria José Carlos Bezerra Passos Titular 

Carlos Fernando Gross Suplente 

Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil 

Zilda Arns Neumann Titular 

João Evangelista Moisés Figueiredo Suplente 

Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência 

Rita de Cássia Barradas Barata Titular 

Roberto Passeto Falcão Suplente 

Confederação Nacional das 

Associações de Moradores 

Antonio Sabino dos Santos Titular 

Carlos Corrêa Martins Suplente 

Confederação Brasileira de 

Aposentados e Pensionistas 

Maria Leda de Resende Dantas Titular 

Geraldo Adão Santos Suplente 

Central Única dos Trabalhadores Jocélio Henrique Drummond Titular 

Elizabete Vieira Matheus da Silva Suplente 

Força Sindical Diógenes Sandim Martins Titular 

Carlos Aparício Clemente Suplente 

Entidades Nacionais de Antônio Celso Nunes Nassif Titular 
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Representação dos Médicos Samir Dahas Bittar Suplente 

Entidades Nacionais de Prestadores 

de Serviços de Saúde 

Olympio Távora Derze Correa Titular 

Samuel Monteiro dos Santos Júnior Titular 

Fernando Passos Cupertino de Barros Suplente 

Silvio Romero de Figueiredo Costa Suplente 

Entidades Nacionais de Outros 
Profissionais da 
Área da Saúde 

Albaneide Maria Lima Peixinho Titular 

Temístocles Marcelos Neto Titular 

Zenite da Graça B. Freitas Suplente 

Rozângela Fernandes Camapum Suplente 

Comunidade Científica e da 
Sociedade Civil 

Carlyle Guerra de Macedo Titular 

William Saad Hossne Titular 

Margareth Martha Arilha Silva Titular 

Mozart de Abreu e Lima Suplente 

Nilzo Augusto Mendes Ribeiro Suplente 

Clair Castilhos Suplente 

Entidades Nacionais de Portadores 
de Patologia e 
Deficiência 

Ana Maria Lima Barbosa Titular 

Climério da Silva Rangel Júnior Titular 

Roseli Lopes Saad Titular 

Neide Regina Cousin Barriguelli Titular 

Mário César Scheffer Titular 

Artur Custódio Moreira de Sousa Titular 

Luciana Parisi Suplente 

Maria Bernadete Almeida e Silva Suplente 

Marisa Fúria da Silva Suplente 

Vera Lúcia Marques de Vita Suplente 

Regina Maria Bonini Franco Oliveira Suplente 

Cacilda Frichensen Suplente 

Adaptado da Ata da reunião do CNS de n° 84 de 03 e 04 de março de 1999  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 
 

 

 

5. Entrevista de Carlos Aparício Clemente na íntegra 
 

1. Diante da atual diversidade de inserção dos trabalhadores no mundo do 

trabalho, deveria existir alguma orientação para a escolha dos delegados 

representantes dos trabalhadores em suas diversas categorias para 

participar  das Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador? 

 
 “Nós tivemos pouquíssimas Conferências de Saúde do Trabalhador no Brasil 
de 1986 para cá, eu participei das três primeiras. Na primeira nós tivemos um 
processo muito rico de debates regionais, sobretudo em São Paulo. Eu acompanhei 
movimentação importante no Paraná e no Rio Grande do Sul. Nos debates locais o 
que foi bastante interessante no sentido de descobrir que nas regiões, na localidade 
podemos unir esforços para mudar uma situação ou mesmo para exigir que o 
ambiente de trabalho melhore, porque ali as pessoas conhecem o que está 
acontecendo. Podem estar socializando informações ou não, mas eles sabem o que 
está acontecendo lá na sua categoria profissional. Nas Conferências Nacionais (uma 
experiência de quem tem pouca experiência nisto) eu participei poucas vezes, mas 
percebemos que os espaços são pequenos e quem vai é a representação do 
trabalho formal. Na primeira Conferência Nacional, nós não tínhamos as Centrais 
Sindicais organizadas como temos hoje, mas a tirada de delegados do movimento 
sindical não foi tão expressiva, e não é por conta apenas das vagas disponibilizadas, 
é também, pelo interesse do movimento sindical que para este tema não chamava e 
até hoje não chama tanto a atenção quanto às questões ligadas aos problemas 
econômicos, infelizmente né. Naquela época o grande argumento é que nós 
tínhamos uma inflação alta e problemas enormes ligados à inflação, então Saúde e 
Segurança do Trabalhador não estavam em primeiro plano. Hoje, que a inflação não 
é alta, os problemas estão no desemprego ou outros, e aí Saúde e Segurança do 
Trabalhador continua em segundo plano. Eu tenho uma visão crítica disto porque eu 
acompanho a trajetória de vários debates dentro da área sindical e eu percebo que 
até hoje que o desconhecimento dos riscos que o trabalhador sofre no trabalho 
ainda é uma constante por parte dos dirigentes, que vieram desses locais. Nós 
somos originados do ambiente de trabalho, do local de trabalho, podemos estar no 
sindicato provisoriamente, por um tempo maior ou não. O dirigente sindical, no 
mínimo se espera, se esperaria que ele trouxesse para as bandeiras da agenda 
sindical, do seu dia a dia, no seu Sindicato, na sua Central, na sua Federação dos 
trabalhadores e nas Confederações, estas questões para que de fato tivessem 
soluções. Mas eu vejo muito pouco este debate em todos estes anos. Nas 
Conferências de Saúde do Trabalhador os problemas foram apresentados, mas eu 
acredito assim, aqueles dirigentes sindicais que tiveram maior poder de expressão 
naquele momento de cada Conferência Nacional não participaram dela, poderiam, 
se lutassem para ter um espaço lá com certeza participariam, mas nunca fizeram 
esforço para estar ali fisicamente. É uma coisa que eu vejo assim e é até hoje, eu 
vejo aonde vão as disputas para os dirigentes estarem participando. Tem 
determinados temas que há um alvoroço para ir e tem outros que aí fica: ‘Olha quem 
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se habilita a ir neste local?’ E na área de Saúde do Trabalhador é isto. Eu estou no 
sindicato há 31 anos e vejo isto no movimento sindical por 3 décadas, não mudou.” 
 

2. Qual a sua impressão sobre os resultados das Conferências Nacionais de 

Saúde do Trabalhador, considerando itens como divulgação e implantação 

das suas recomendações e conclusões nos espaços dos Conselhos Gestores 

em Saúde do Trabalhador? 

“Que teve resultados é inegável que teve, até porque as publicações são 
conhecidas, os resultados são conhecidos e de alguma maneira podemos não 
praticar mas, não podemos alegar que aquilo não foi observado. Mas a aplicação 
que é o grande problema, eu olho muito na região na qual estamos, neste local. Eu 
vejo aqui na região de Osasco, que é um local que nós temos um Conselho 
Intersindical de Saúde e Segurança que une 35 sindicatos de trabalhadores e tem 
19 anos de vida em defesa da Saúde do Trabalhador. Um local que tem a sede da 
ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, que foi fundada em 1995, 
portanto 14 anos de vida. E que tem a militância de alguns sindicatos por um tempo 
até maior, vemos que boa parte daquelas diretrizes que são tiradas das 
Conferências Nacionais não saem do papel nestas regiões. Neste momento a 
operacionalização dos CEREST´s na região de Osasco ainda é pelo esforço 
individual de algumas pessoas, quero dizer, o poder público como um todo não se 
preocupou com a questão, quero dizer, a Saúde do Trabalhador não está 
entranhada ainda na rede de assistência médica do município de Osasco, na 
prevenção, não está, quero dizer, as pessoas continuam sendo atendidas no 
hospital. E mesmo acidentados do trabalho continuam sendo atendidos sem garantir 
o registro do acidente de trabalho no atendimento, o registro básico, se entrou, por 
que entrou ali. Se a pessoa toma um tiro na rua, vítima de uma violência urbana, há 
plantões de policiais nos hospitais das cidades, a primeira coisa que se faz é 
registrar o que ocorreu, se foi briga, ‘O que foi? Assalto?’, registra. O acidente de 
trabalho é um silêncio total, não se documenta a causa que levou ao atendimento 
médico de uma emergência, por exemplo. E portanto, trata-se a pessoa do ponto de 
vista do atendimento médico que ela precisa, mas quando vai se pensar no que está 
originando aquele atendimento vai ser anos depois, porque se perdem as 
informações. Não há interesse de trabalhar o efeito e a causa deste efeito. Ora, 
todas as orientações das Conferências Nacionais apontavam para isto, para fazer 
promoção à saúde, apontavam para ter sistemas na área do atendimento público 
que garantisse o atendimento à Saúde do Trabalhador, respeitando estas pessoas, 
atender o doente, mas também intervir onde está dando causa para aquela situação. 
E esta parte praticamente não está existindo aqui na região de Osasco. Eu sei que 
no Brasil inteiro ocorrem situações semelhantes porque em alguns locais onde o 
Sistema Único de Saúde e os programas de Saúde do Trabalhador se organizaram 
mais, tiveram enfrentamentos também da ala empresarial, no sentido de barrar a 
entrada dos serviços de saúde para identificar as causas que dão origem aos 
acidentes e doenças. Eu me lembro, nós tivemos embates homéricos entre o 
Ministério Público e do Trabalho, e hoje, em boa parte destas ações de intervir no 
ambiente de trabalho, os Ministérios Públicos Estaduais praticamente se recolhem 
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da missão de defender a vida como um todo. Hoje isto está muito localizado em 
algumas ações do Ministério Público do Trabalho, quando os procuradores do 
Ministério Público do Trabalho, que são uma quantidade muito pequena, se atentam 
para esta responsabilidade. Mas o que percebemos é que todas aquelas idéias 
chaves das Conferências Nacionais não chegam no dia a dia das localidades onde 
elas precisariam ter sido implantadas. Aqui na região de Osasco ligados ao CEREST 
tem 15 municípios, a maioria dos municípios não tem atendimento básico para 
atender o acidente de trabalho. Atendimentos básicos de emergência vêm para os 
hospitais da região, quero dizer, não tem no município. Agora, nós temos que falar 
em promoção à saúde, diagnóstico das doenças profissionais. Não temos 
capacidade diagnóstica, é quase zero. Quero dizer, aqui onde nós temos fábricas de 
acidentados, fábricas de doentes, e não temos o diagnóstico, muita gente aqui morre 
sem ter o diagnóstico daquilo que originou sua morte. Na virada do século 21 está 
acontecendo isto.” 
 

3. No Brasil, sabe-se que uma grande parcela de trabalhadores é pertencente 

ao mercado precário/informal e de desempregados, considerando a forma 

como está organizada a representação dos trabalhadores nas Conferências 

Nacionais de Saúde do Trabalhador, qual ator social vem representando esta 

importante parcela da população trabalhadora? 

    “O movimento sindical sempre defendeu as categorias organizadas de quem 
estava no mercado formal. Dados agora da RAIS de 2007 mostram que nós temos 
37 milhões de pessoas nome mercado formal, nós temos quase 90 milhões de 
pessoas que trabalham no Brasil. Então de cara nós vamos ter perto de 53 milhões 
de pessoas que estão trabalhando em alguma atividade, e o que está ocorrendo 
com ela não se sabe. No sistema público de saúde, de alguma maneira, estas 
pessoas, sofrendo um acidente ou tendo uma doença ligada ao trabalho, mais cedo 
ou mais tarde serão atendidas. Acredito que nas Conferências Nacionais, quem 
estaria mais próximo de entender o que está ocorrendo com este segmento não é a 
área sindical, mas, o próprio serviço público que poderia ter informações do que 
ocorre com eles. Porque na representação de delegações, hoje é muito pequena a 
presença de quem não está organizado formalmente. Com a entrada de algumas 
Centrais Sindicais, tem-se trazido para dentro delas parte da representação deste 
trabalho informal. Os desempregados ficam fora mesmo. Até porque ele está em 
busca de em um determinado momento, ter uma oportunidade de trabalho, mas ele 
fica fora mesmo desta estrutura. Quem tem informações hoje, se não desperdiçasse 
as fichas, se não desperdiçasse a informação que ele recebe diariamente, de quem 
ele está atendendo e em que circunstâncias chegou a pessoa que está lá que sofreu 
uma lesão, e tivesse informatizado isto, seria o sistema do SUS. O SUS teria o 
grande mapa do que ocorre hoje com Saúde do Trabalho no Brasil. Porque o SUS  
tem capilaridade, de alguma maneira tem atendimento para todos os lados, só que 
não qualifica quem é que está ali. O SUS hoje seria o grande detentor desta 
informação. A CAT só é aberta no trabalho formal e o SUS, mesmo que for uma 
doença ou um acidente que ele acompanhou deveria mandar para o órgão local do 
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Ministério do Trabalho.  Quando o Ministério do Trabalho vê a informação de que 
não é um trabalho formal, se ele for no local, vai por interesse de organizar registros 
dos trabalhadores, mas não por conta disto. Isto ficaria para segundo plano no 
Ministério do Trabalho. Isto é a experiência que eu tenho de ver o dia a dia do 
Ministério do Trabalho. Nós temos um trabalho grande com o Ministério do Trabalho 
aqui na região, mas eu sei que situações como estas ficariam para segundo plano. A 
não ser que haja uma pressão social para fazer isto, ou sair na imprensa, então ter 
que ir lá dar uma resposta pública. Por exemplo, pessoas que trabalham na 
construção civil, fazendo serviços onde o sujeito é o seu próprio patrão e morre ali, 
mas nem investigação é feita disto aí, a polícia vai porque ela é obrigada por lei para 
fazer a ocorrência policial. É acidente pessoal, nem se pensa no acidente de 
trabalho. Mas se pegássemos vários acidentes deste tipo que ocorre o tempo todo, 
por exemplo, a queda de nível alto ou soterramento ou choque elétrico, parece uma 
roda em que toda hora ela está se repetindo, só muda o nome da pessoa e o local 
dentro do Brasil. Se o Sistema Único de Saúde consegue documentar isto, pelo 
menos identificar a pessoa que chega e a causa que leva a isso. Se tiver o local que 
levou a isso, melhor ainda, já dá um mapa para traçar políticas públicas para o 
Brasil, para qualquer região. Não é difícil. Principalmente no acidente, na doença, só 
que na doença falta para o serviço de saúde, aquilo que Ramazzini falava lá nos 
séculos atrás. Pelo menos na discussão das Conferências tem se levantado: 
‘Perguntar para as pessoas, se é o caso de uma doença, como ele trabalhava, o que 
esta pessoa fazia’. Porque muitas vezes as pessoas estão sendo atendidas como 
suspeita de tuberculose, suspeita de gripe, suspeita de outras doenças, e a causa 
da doença, a causa que está levando esta pessoa ali não é nada disso, é uma causa 
gerada pelo trabalho, é uma ocorrência gerada por uma doença do trabalho. Por 
exemplo, o risco de uma silicose, uma asma ocupacional. Há desinformação de que 
o ambiente de trabalho gera determinadas doenças nas pessoas. Até hoje vivemos 
isto aqui nesta região. Em determinados momentos, nos tivemos que mostrar que 
esta região teve, no ano, mais acidentes de trabalho dentro da Previdência Social do 
que onze Estados juntos. Aqui que tem este volume grande de acidentes de 
trabalho, um volume grande de doenças do trabalho, é comum encontrar pessoas 
sendo atendidas nos serviços públicos ou privados e sendo tratadas para uma outra 
questão e não a doença no qual ele tem. No caso de asma ocupacional é muito 
freqüente isto.    
 

4. Considerando a importância do Controle Social em Saúde do Trabalhador, é 

possível identificar quais são suas competências e limitações nas  

Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador? 

“Dentro desta questão da saúde como um todo, a Saúde do Trabalhador é a ovelha 
negra de tudo isso.  A saúde é para todos, tem que ter um sistema que funcione 
para todos, ele tem que ser eficiente para todos, este é o argumento chave. Tem 
uma outra questão que está em jogo hoje: ‘Qual é o valor do trabalho no Brasil’. Se o 
valor do trabalho é tido como a coisa mais importante na organização, tem-se um 
resultado para proteger este trabalhador. Hoje, o trabalho está em segundo plano no 
dia a dia, porque tem-se uma reserva de mercado de trabalho muito grande, há 
possibilidade de substituição das pessoas de uma maneira muito rápida. No 



157 
 
 

 

 

momento de crise que estamos vivendo neste momento, pelo menos aqui em  São 
Paulo a crise está aí, nós estamos tendo quase 20% de perda de trabalhadores 
metalúrgicos de outubro do ano passado a abril deste ano. A possibilidade de 
mandar as pessoas embora a qualquer momento, a rotatividade das categorias é 
muito grande, sem crise já é muito grande, com crise é muito maior. Então o valor 
atribuído ao trabalho não é o valor principal nas organizações, apesar do discurso: ‘a 
minha força de trabalho’, mas na prática não é isso. Então se não valoriza-se o 
trabalho, a importância das pessoas na organização, a saúde delas fica numa 
situação de maior desconforto e em menor plano de prioridade. Então quando 
vamos para uma Conferência Nacional ou para uma discussão regional querendo 
batalhar para  garantir temas que possam dar uma garantia para a Saúde do 
Trabalhador, que seja prioridade numa política pública de promoção à saúde, ou 
mesmo nas ações das empresas, nas ações da sociedade, nas ações dos 
sindicatos, nós entramos em desvantagem. Acho que quando vamos para estas 
discussões entramos em desvantagem porque não é o tema principal, mesmo nas 
Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador o tema principal não é a Saúde do 
Trabalhador, nunca foi. A de 1986 o grande problema que enfrentávamos e 
enfrentamos até hoje é: ‘Ora, nós estamos querendo batalhar por Saúde do 
Trabalhador num local, ou num país que não tem um atendimento de qualidade para 
toda a população?’ Como que eu posso privilegiar um grupo, que é o grupo do 
pessoal da carteira registrada, sendo que nós não temos o atendimento básico para 
todos. Sempre jogaram isto na cara da gente. O pessoal que está dentro da área: 
‘Então vocês querem que tenha um sistema que funcione bem para vocês? Mas ele 
não consegue funcionar para todos.’ Eu me lembro aqui em Osasco: ‘Vocês querem 
que em Osasco tenha um local de atendimento legal de Saúde do Trabalhador? 
Mas, na maioria dos hospitais aqui da região, as mulheres não conseguem fazer um 
parto, tem que ir lá para São Paulo.’ Hoje pelo menos já estão conseguindo fazer 
aqui. Eu sempre escutava isto: ‘Vocês querem ter alguma coisa melhor, mas não 
conseguimos fornecer para todos o básico.’  Esta é uma das questões que sempre 
ouvimos, o pouco período que eu fiquei também no Conselho Nacional de Saúde, eu 
também percebia isto, aquela série de Conselheiros que estavam ali, claro, cada um 
representando interesses legítimos, quando a colocava-se no Conselho a pauta 
Saúde do Trabalhador, era o momento ou de esvaziamento do debate, ou de 
silêncio, porque todos que estavam ali tinham problemas enormes nas suas áreas 
em relação à saúde e não conseguiam respostas. Então esperneavam, mas era 
mais gente esperneando, e na área de Saúde do Trabalhador era menos gente 
esperneando. Normalmente quem esperneava nas questões de Saúde do 
Trabalhador no Conselho Nacional de Saúde eram os representantes das Centrais 
Sindicais. E nem sempre Saúde do Trabalhador era o principal ponto que as 
Centrais Sindicais levavam nestas discussões. Então eu percebi que Saúde do 
Trabalhador sempre ficou em segundo planos porque o valor do trabalho também 
está em segundo plano. E hoje quando se olha o SUS, você olha o trabalho no 
Brasil formal e informal. E, se olhar o trabalho organizado, o trabalho que reivindica, 
é menos da metade daquela população total que o SUS estaria atendendo de 
alguma forma. Então eu acho que hoje conseguimos algumas questões pontuais, 
mas muito pontuais e muito localizadas, porque se deu visibilidade. Por exemplo, 
alguns tipos de contaminações, hoje em algumas partes do Brasil, começam ter 
clareza que amianto é um mal para a saúde das pessoas, não só do trabalhador. No 
Conselho Nacional de Saúde para eu conseguir convencer os Conselheiros a 
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aprovar uma moção em relação ao amianto, foi uma guerra. E era uma moção ‘água 
com açúcar’, era uma recomendação. No momento em que a França tinha acabado 
de proibir o uso do amianto naquele país, naquele momento eu tinha sido 
representante das Centrais Sindicais brasileiras numa discussão em Bruxelas, 
mostrando a posição do banimento do amianto no Brasil e a posição das três 
maiores Centrais Sindicais brasileiras. Lá no Conselho Nacional de Saúde mal 
conseguíamos fazer algumas recomendações muito tímidas, pelo desconhecimento 
dos Conselheiros de uma maneira geral e pelo desinteresse: ‘Isto não é um 
interesse nacional, isto é um interesse localizado.’ Mas conseguimos ter alguma 
visibilidade para o amianto, conseguimos ter alguma visibilidade muito pequena para 
contaminações como benzeno, para alguns produtos químicos. Eu acho que 
avançou muito no Conselho um olhar para esta contaminação na área rural. Mas por 
causa da mídia, não por causa da representação. O pessoal via notícias, notícias e 
isto repercutia lá dentro do Conselho Nacional de Saúde. Nas Conferências as 
questões surgiam, eram discutidas, as propostas eram votadas, transformavam-se 
em documentos, e estes documentos, se dermos uma olhada, tem documentos aí 
que até hoje não saíram do papel. Servem para pesquisa. 
 

5. O trabalhador financia grande parte do SUS, porque é retirado de sua folha 

de pagamento o valor da Previdência e parte desta vai para o SUS. E isto não 

é uma argumentação forte para que ele tenha um atendimento no SUS?   

  
“Hoje o SUS é financiado por várias verbas ligadas à folha de pagamento que não é 
só o recurso que vai para a Previdência, mas tem alguns recursos que são migrados 
para o SUS. Em alguns países, por exemplo, na Suécia, se o rei da Suécia ficar 
doente, ele vai ser atendido no hospital público. O padrão do hospital público serve 
para o rei ou para qualquer plebeu, qualquer sueco vai ter o atendimento público 
como porta de entrada, com qualidade. Agora, normalmente a folha de pagamento e 
basicamente o trabalho, ou o que está em torno do trabalho é o grande financiador 
da Previdência e é o grande financiador do SUS. Mas do coro sai a correia, do 
lombo da força de trabalho sai o funcionamento de uma máquina, só que aquela 
máquina não está voltada para ele. Aí são as discussões que fazemos hoje: ‘Qual a 
expectativa de vida das pessoas?’  Hoje estou vendo muito a discussão do trabalho 
decente que a OIT tem levantado. Porque que é importante tem um sistema de 
saúde legal? Melhora a expectativa de vida das pessoas, a expectativa de vida do 
brasileiro hoje é 70 anos, ou alguma coisa próxima a setenta anos. Setenta anos, 
mas eu vou me aposentar aos 65 anos de idade, então mudou o sistema, está muito 
mais difícil as pessoas se aposentarem hoje. As pessoas quando chegam com mais 
de 40 anos de idade são consideradas velhas para muitos trabalhos, porque tem 
gente de sobra. Ora, mas se as pessoas vão se aposentar aos 65 anos, tem que ter 
condições de empregabilidade até esta idade, para ter sua expectativa de vida de 70 
anos para mais. Ora, então para conseguir garantir a empregabilidade eu preciso ter 
minha saúde em dia, eu não posso estar doente, se eu estiver doente eu tô  fora do 
mercado de trabalho. Ter um sistema que consiga manter as pessoas que estão 
trabalhando, os trabalhadores com empregabilidade, seria fundamental para o país, 
para o funcionamento do país. Porque aí eu vou ter uma força de trabalho que vai de 
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fato conseguir estar trabalhando até o momento da sua aposentadoria. Isto é bom 
para o país, isto é bom para a sociedade e seria bom para o SUS. O que temos visto 
é a falta de acesso, a permanência dos riscos no trabalho, as pessoas continuam 
com riscos muito violentos no trabalho, risco de doenças, risco de acidentes. Hoje, a 
cada 10 acidentes de trabalho registrados no Brasil, uma pessoa ou morre ou fica 
com uma doença do trabalho. Ora, que sistema sustenta isto? A Previdência vai 
sustentar uma situação desta? O serviço de saúde vai sustentar uma situação 
desta? Atender, acompanhar os doentes? Hoje, talvez se está fazendo o mais 
prático, ignora que eles (trabalhadores acidentados) existem e então não tem que 
dar tratamento para eles. A pessoa tem uma silicose e é tratada como tuberculose. 
Trata assim e o sujeito morre de repente, morreu e esta morte nem teve relação com 
o trabalho. Mas se o sistema de saúde fosse de fato vigilante, conseguiríamos traçar 
linhas do que é inaceitável e o que tem que ser de fato corrigido e ser monitorado na 
área da Saúde do Trabalhador. Já é estudado, por exemplo, para uma região 
industrial metalúrgica tem-se um tipo de risco, se é uma região industrial química já 
se conhecem os riscos. Em uma área rural de produção de laranja, se sabe os 
problemas. No papel tudo está fácil, sabemos os riscos, sabemos os problemas. Eu 
vejo grandes movimentações no interior de São Paulo nos laranjais, mas não para 
proteger o trabalhador, para proteger a indústria da laranja. Tem equipes, tem 
fundações andando nas fazendas atrás de localizar plantações que estão 
contaminadas, aí corta aquelas áreas, toca fogo, tudo em nome de manter a 
produção da laranja e a possibilidade da continuidade desta indústria. Agora, e os 
trabalhadores destas áreas? Nas plantações de cana aqui em São Paulo, tem-se 
muita gente de outros Estados que vem para cá, é norte de Minas, é Bahia e vários 
Estados que ficam encaixotados em galpões. Hoje, o que aparece na mídia são as 
pessoas que estão morrendo por excesso de trabalho, mas aquelas condições de 
contaminação, de vida difícil destas pessoas, se quer passa nos registros do 
Sistema Único de Saúde. Até porque este pessoal vem para cá, trabalha de sol a sol 
e quando fica doente, não fica, porque ele não está registrado, quando fica doente é 
devolvido para sua cidade de origem, seu Estado de origem. Ele não fica no meio, 
porque não vai ficar ocupando espaço dos outros e ocupar a cama para dormir, 
sendo que não está produzindo. Mas é estudado, há muitos anos já se conhecem os 
principais riscos para o meio ambiente, para os trabalhadores, acho que 
conhecimento é o que não falta, do ponto de vista de estudos sobre esta questão. 
Em 1993, aqui na região de Osasco, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, cidade 
pequena, aqui perto, uns 40 km daqui do centro de São Paulo, tinha uma fazenda 
para a produção de eucalipto para fornecimento de carvões para o forno que a 
metalúrgica usava. Nós denunciamos o trabalho escravo ali em 1993, e esta 
denúncia no fim deu para a imprensa aqui do sindicato, para a equipe de jornalismo, 
uma viagem à OIT para conhecer. Bem, a denúncia foi num dia, no outro dia a 
empresa tinha passado os tratores em cima do local denunciado, se não tivéssemos 
tirado as fotos naquele dia, junto com a fiscalização que foi lá, no dia seguinte 
ninguém acreditaria que aquilo estava existindo aqui a quarenta quilômetros de São 
Paulo. Todo mundo imagina que o trabalho escravo era lá no extremo norte do país, 
em áreas mais afastadas, mas não em fazendas aqui. É assim, identificar o 
problema e ver qual é a vontade política para atuar sobre ele. Se não conseguimos 
avançar, precisa fazer a meia culpa no meio disto tudo. Só relembrando: Quantos 
dirigentes sindicais que estão à frente dos sindicatos, aqueles que aparecem na 
mídia, quantas vezes eles se dispuseram, durante o seu tempo de estar a li à frente, 
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dentro de um ano, quantas vezes eles ocuparam o espaço que eles tem junto à 
mídia para falar desta questão? Quantas vezes usaram o jornal do sindicato, que 
eles tem o controle? A pauta do jornal é o sindicato quem faz. Quantas vezes o tema 
Saúde do Trabalhador está na pauta do jornal do Sindicato? Está escrito? Eles 
fizeram matéria para a categoria? Quantas vezes eles trouxeram os trabalhadores, a 
sua categoria para discutir estas questões em seminários, em encontros de 
trabalhadores? Eu acho que isto também é uma questão que não podemos virar as 
costas, porque se o movimento sindical não dá esta visibilidade. Se não tem este 
compromisso com o trabalhador enquanto dirigente sindical, não basta achar que é 
importante, nós temos que criar condições para o trabalhador conhecer os riscos 
que ele enfrenta no trabalho. É uma obrigação da empresa, está na lei, está tudo na 
lei, mas ela (empresa) não faz isto. Qual é caminho que nós podemos fazer? Qual é 
o nosso instrumento de comunicação com a categoria? Cada um tem um tipo de 
instrumento. Tem uns que tem até rádio. Tem outros que tem programa de televisão. 
Mas como mostramos para os trabalhadores os riscos que ele enfrenta no trabalho? 
Como ele faz para enfrentar estes riscos? Se está ali sofrendo assédio moral em 
relação a esta situação, que caminhos ele tem no sindicato para ser um órgão de 
fato em defesa dele? O trabalhador ter direito à informação. Qual é de fato o 
movimento sindical dedica que às questões da Saúde do Trabalhador? Enquanto 
dirigente sindical eu vou discutir salário normalmente uma vez no ano, numa 
campanha salarial e eventualmente hoje um salário indireto que se tem discutido 
muito é a participação no lucro e resultados, no último momento do ano. Fora disto, 
todo o dia do ano o trabalhador está exposto às condições de trabalho. E se 
conseguíssemos ter este compromisso das direções dos sindicatos? Escrever que 
tem compromisso é muito fácil, agora, qual é o nosso comprometimento com isto? 
Nosso comprometimento pode ser medido também. Naquilo que eu escrevo nos 
jornais, nos boletins, nas revistas, o que eu falo. Como eu abordo o assunto? Uma 
coisa é ir à reunião, o freqüentador mais assíduo de uma reunião não dá garantias 
de que está fazendo alguma coisa, pondo em prática aquilo que está trabalhando 
nas reuniões.                
 
 
 


