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RESUMO 

Objetivo: Investigar sobre os riscos à saúde mental dos trabalhadores e as relações com as 

condições de trabalho na bananicultura em uma região no Vale do Ribeira-SP. Método: O 

estudo teve duas etapas. (1) Obtenção de listagem fornecida pela equipe da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) do Jardim São Paulo, onde possuem cadastradas todas as famílias dos bairros 

Bamburral de Baixo, Bamburral de Cima e Tiatã, da cidade de Registro e no Vale do Ribeira-

SP. Seleção de trabalhadores que atuam na bananicultura, para aplicação de questionário pré-

elaborado para a obtenção de dados sociodemográficos, de saúde e trabalho, e o instrumento 

Self-Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20), para a investigação de suspeita de transtorno 

mental comum. (2) Foram selecionados sujeitos com suspeita de transtornos mentais comuns, 

para a realização de entrevistas individuais gravadas e transcritas para análise de conteúdo 

temática. Resultados: Da etapa 1 participaram 33 trabalhadores, sendo a maioria do gênero 

masculino (94,0%), idade na faixa etária dos 20 a 30 anos, e com  escolaridade baixa. Com 

relação ao SRQ-20, 27,2% dos trabalhadores apresentaram transtornos mentais comuns. Na 

segunda etapa com as entrevistas, verificou-se aspectos como a sobrecarga no trabalho, 

insegurança e medo do desemprego no trabalho rural, características do trabalho análogo ao 

escravo e sofrimento. Considerações finais: O estudo promove algumas reflexões sobre os 

trabalhadores rurais na bananicultura com foco na importância na promoção da saúde que visa 

melhorar as condições de trabalho onde estes trabalhadores ficam predispostos a enfrentar e a 

atuação da terapia ocupacional neste cenário.  

 

Descritores: população rural; bananeira; saúde do trabalhador; saúde mental; trabalhadores 

rurais; terapia ocupacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Aim: To investigate the risks of mental health of workers and the relationships with working 

conditions in the banana farming in a region of Ribeira Valley-SP. Method: The study had two 

teps. (1) A list was obtained by the Strategy Family Health (SFH) team of Jardim São Paulo, 

where all the families are registered as neighborhoods Bamburral de Baixo, Bamburral de Cima 

and Tiatã, from the city of Registro in Ribeira Valley-SP. Selection of banana workers for the 

application of a pre-elaborated questionnaire containning sociodemographic, health and work 

data, and the instrument Self-Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20) to investigate suspect 

common mental disorders. (2) Individuals with suspicion of common mental disorders were 

selected to conduct recorded and transcribed individual interviews for thematic content 

analysis. Results: From stage 1, participated 33 workers, most of them male (94,0%), aged 

concentrated in the group of 20 to 30 years and with low education. Regarding to SRQ-20, 

27,2% of workers presented common mental disorders. In the second stage, the interviews, 

aspects such as work overload, insecurity and fear of unemployment in rural work, 

characteristics of slave-like labor and suffering were verified. Final considerations: The study 

promotes some reflections on rural workers in banana cultivation focusing on the importance 

in health promotion that aims to improve the working conditions where these workers are 

predisposed to face and occupational therapy performance in this scenario.  

 

Keywords: rural population; banana tree; worker’s health; mental health; rural workers; 

occupational therapy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 SUMÁRIO  

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA..............................................................................1 

2. REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................................2 

2.1 SAÚDE MENTAL E TRABALHO.................................................................................2 

2.1.1 SAÚDE E O TRABALHO RURAL................................................................................5 

2.2 TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS........................................................................7 

2.2.1 TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS NO TRABALHO RURAL..........................11 

2.3 O VALE DO RIBEIRA E A BANANICULTURA .......................................................12 

2.4 TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO...................................................................13 

2.5 TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE E TRABALHO..........................................15 

3. MÉTODOS....................................................................................................................19 

4. OBJETIVOS..................................................................................................................20 

4.1 OBJETIVO GERAL......................................................................................................20 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................20 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO...............................................................................…21 

6. CONSIDERAÇÕE FINAIS..........................................................................................29 

7. REFERÊNCIAS............................................................................................................30 

8. ANEXOS E APÊNDICES.............................................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Evidencia-se em geral precárias condições de trabalho nas áreas rurais, com sobrecargas 

e extensas cargas horárias de trabalho, uso indiscriminado de agrotóxicos, entre outras, que 

podem colocar em risco à saúde dos trabalhadores. Ainda, estes sujeitos se deparam com a 

inseguridade e perdas dos direitos sociais diante dos novos modelos de gestão e da 

reestruturação produtiva capitalista. 

A escolha do campo de pesquisa e da população do estudo ocorreu pela predominância 

e importância cultural do cultivo da banana no Vale do Ribeira, em uma área coberta pelas ações 

de saúde por meio do Programa Estratégia em Saúde da Família (ESF) do Jardim São Paulo, 

vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Registro-SP. Há uma precariedade aparentemente 

existente nas condições de trabalho dos trabalhadores na bananicultura como: sobrecarga, 

monotonia, difícil acesso a lugares e a saúde, contrato de trabalho informal, entre outras, e 

consequentemente com riscos à saúde mental. Bastos e Rifano (2017) concluíram que o 

sofrimento dos trabalhadores rurais ainda possui uma invisibilidade na sociedade.  

 Tendo em vista este cenário, notou-se a necessidade e interesse em realizar o estudo 

neste assunto com estes trabalhadores para que fosse possível compreender os riscos à saúde 

mental no trabalho rural. Atualmente as organizações de trabalho visam a alta produtividade e 

que por vezes sobrecarregam o trabalhador levando ao desgaste físico e mental. Os 

trabalhadores ficam vulneráveis ao adoecimento nestas condições de trabalho a partir do 

momento em que se veem em situações desfavoráveis e sem significados, começam então a 

partilhar dos sintomas de estresse e sofrimento.  

Observou-se importante questão de dificuldade ao acesso destes trabalhadores, uma vez 

que suas moradias ficam localizadas nos sítios em que trabalham e distantes da cidade, sendo 

difícil o acesso ao lazer, compras, saúde, entre outros. A dificuldade ao acesso à saúde leva o 

trabalhador a negligenciar sintomas de sofrimento, desgaste físico e questões de saúde em geral, 

possibilitando o adoecimento e piora no quadro clínico.  

Em sua maioria possuem baixa escolaridade que restringe a outros tipos de emprego, 

sendo assim, os trabalhadores se veem com apenas esta opção de trabalho para sua 

sobrevivência.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. SAÚDE MENTAL E TRABALHO 

 

Segundo Landim et al. (2017) o processo saúde-doença não deve ser analisado fora de um 

contexto onde acontece, portanto, não pode ser considerado excluindo-se o sujeito que sofre. O 

trabalho é um suporte central para manutenção da vida e, para a significação do eu no coletivo. 

Para os autores, a maneira como os indivíduos vivem ou trabalham, está intimamente 

relacionada ao valor moral que é atribuído ao trabalho, e o adoecimento à partir do trabalho, 

assim como a capacidade de superação dos limites da doença, são dependentes de uma relação 

edificada socialmente entre o sujeito e o trabalho, de uma maneira muito particular e 

individualizada. 

A importância do trabalho para o homem foi historicamente construída a partir da 

necessidade humana de se cumprir um papel social no meio em que se está inserido 

(LANCMAN; UCHIDA, 2003). Além disso, trabalhar não é somente produzir; é, também, 

transformar a si mesmo e, no melhor dos casos, é uma ocasião oferecida à subjetividade para 

se realizar (DEJOURS, 2004). 

As transformações que ocorreram no capitalismo nos últimos anos têm impactado 

profundamente nas relações sociais de trabalho e com repercussões na saúde dos trabalhadores, 

desencadeando condições de exploração e precarização das condições de trabalho e da vida da 

classe trabalhadora brasileira (ANTUNES; PRAUN, 2015). De acordo com Rancan e Giongo 

(2016) exige-se do trabalhador um aumento da produtividade que é alcançado através da 

intensificação do ritmo de trabalho, e esta intensificação desconsidera a variabilidade do ritmo, 

os aspectos humanos anatômicos, fisiológicos, cognitivos e emocionais, entre outros. E o 

trabalho no sistema de produção capitalista oculta as características individuais do ser humano, 

tornando-o em geral um sujeito sem predicado (SCHLINDWEIN, 2010). De acordo com este 

autor, os trabalhadores recordam sobre as mudanças em suas vidas devido ao trabalho, e as 

dores físicas e mentais passam silenciosamente ocultas neste processo e na sociedade que se 

volta apenas a corpos saudáveis, gerando sofrimento. 

Sendo assim, as relações de trabalho são cada vez mais competitivas e destroem 

processos de cooperação e relações de confiança e solidariedade que protegiam psiquicamente 

as pessoas (DEJOURS, 2000). Com isso, as excessivas demandas do trabalho levam a um 

desgaste físico e psíquico deixando o trabalhador mais vulnerável ao adoecimento 

(LANCMAN; SZNELWAR, 2004). Pois o corpo não é somente um corpo biológico, mas sim, 
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da experiência e da relação com o outro, e o sofrimento é antes de tudo um sofrimento do corpo 

(DEJOURS, 1999). E quando a organização do trabalho ignora a singularidade do sujeito, 

potencializa o surgimento do sofrimento (DEJOURS, 1992). 

O período que se iniciou após a década de 1960 foi marcado pela expansão das 

atividades econômicas no Brasil, assinalado também a intensificação da modernização do 

espaço agrário no país (WERLANG; MENDES, 2016). Peres (2009) afirma que em 1970 eram 

aproximadamente 41 milhões de residentes em áreas rurais, já em 2006 o número caia para 31,3 

milhões, apesar da queda no meio rural, o país aumentou na produção agropecuária e as 

mudanças do paradigma produtivo rural, ocorridas nos últimos anos, configuram uma situação 

em que se observa um número menor de trabalhadores em atividades agropecuárias submetidas 

a uma gama cada vez maior de riscos à sua saúde. O trabalhador rural é uma figura importante 

no contexto histórico e econômico de um país. Suas atividades muito contribuem com a 

economia, apesar do intenso processo de industrialização, da precariedade das condições de 

trabalho e de recursos (MENEGAT; FONTANA, 2010). 

As mudanças estruturais no trabalho agravaram as situações causadoras de medo. O 

medo do desemprego altera as reações já existentes e cria novas formas, podendo ocasionar 

maiores danos ao sofrimento físico e mental do trabalhador (CASTELHANO, 2005).  

Segundo Oliveira e Mendes (2014), o fenômeno do desemprego não deve ser ignorado 

devido sua importância que é atribuída ao trabalho e a centralidade na ocupação da vida dos 

indivíduos, tem-se o entendimento da falta ou ausência de trabalho seguida pela busca desse 

em que o sujeito possui disponibilidade para trabalhar, sendo uma condição involuntária de não 

trabalho.  

Castelhano (2005) afirma que o aumento do desemprego estrutural e a propagação de 

suas consequências devastadoras amplificam o medo no ambiente de trabalho, deixando o 

trabalhador muito mais vulnerável e em situação fragilizada. O medo e angústia do trabalhador 

empregado é uma das piores consequências do desemprego, visto que agravam o sofrimento 

mental. A autora complementa que a medida que diminui a segurança no emprego, o medo abre 

uma porta para o sofrimento, quem sofre é o sujeito, e sofre dentro e fora da organização, e que 

o desempregado excluído do mercado de trabalho tem medo de não encontrar um novo, e o 

empregado, sofre com o medo e as pressões que podem virar ameaças.  

Esta lógica de restrições provoca um impacto na subjetividade dos trabalhadores, ou 

seja, estes passam a conviver em um mundo onde se perdeu uma série de garantias trabalhistas, 

direitos adquiridos, conquistas que protegiam não só socialmente, mas psiquicamente as 

pessoas (LANCMAN; UCHIDA, 2003). Os trabalhadores, além da perda da saúde, do cargo na 
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empresa e, por vezes, do emprego, única fonte de renda, conviviam com outras perdas: da 

identidade profissional, dos vínculos com colegas de trabalho, do status de trabalhador e das 

perspectivas de vida (TÓLDRA et al., 2010). 

Antunes (2015) relatou que é preciso empreender mudanças e resistências que, no plano 

imediato, incorporem as aspirações nascidas no interior da vida cotidiana da classe-que-vive-

do-trabalho, e é fundamental que tenham uma direção contrária a lógica destrutiva do capital, 

a título de exemplo: a luta mundial dos trabalhadores pela redução da jornada ou do tempo de 

trabalho, sem redução salarial e sem perda dos direitos do trabalho, entre outros. Trabalhar 

menos para que mais homens e mulheres possam sair da barbárie do desemprego.  

De acordo com Boas e Morin (2017), o conceito de qualidade de vida no trabalho foca 

o estado geral de bem-estar no local de trabalho e nas relações que as pessoas têm com esse 

ambiente e com as outras pessoas. As autoras complementam que se o indivíduo percebe seu 

trabalho de forma positiva (atividades diárias e concretas), se as condições de saúde e 

segurança, ambiente físico, as relações de trabalho e as relações pessoais que tem em seu 

trabalho (com seus superiores, colegas, etc) são adequadas, ele tenderá a encontrar o sentido do 

trabalho e sentido no trabalho, sendo assim, sentindo-se bem física e mentalmente. Por outro 

lado, se o indivíduo percebe negativamente o seu trabalho, então ele vai tender a achar que seu 

trabalho não tem nenhum significado e muito menos o ambiente em que ele trabalha, o que 

poderá conduzi-lo a apresentar sintomas de estresse no trabalho ou sofrimento psicológico. As 

autoras concluem que para manter a assiduidade mental no trabalho e seu compromisso em um 

nível aceitável de desempenho, o trabalhador terá de se vale de estratégias defensivas. As 

estratégias defensivas “levam à modificação, transformação e, em geral, à eufemização da 

percepção que os trabalhadores têm da realidade que os faz sofrer” (DEJOURS, 1994). As 

interações estabelecidas entre os trabalhadores dentro da organização e no contexto social se 

transformam constantemente (KUROGI, 2008).  

Boas e Morin (2017) afirmam que os impactos da organização do trabalho na qualidade 

de vida do trabalhador variam de acordo com as diferenças individuais, sendo elas o sexo, idade, 

escolaridade, trato emocional (tendência a experimentar emoções positivas ou negativas), 

inteligência emocional e orientação para o trabalho. Trabalho, organização e qualidade de vida 

são temas que se relacionam a partir do momento em que o indivíduo é visto como sujeito em 

constante interação, proporcionando o alcance tanto dos objetivos organizacionais quanto dos 

pessoais (KUROGI, 2008).  
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2.1.1. SAÚDE E O TRABALHO RURAL  

 

Diversos riscos à saúde dos trabalhadores surgem no trabalho agrícola. Segundo 

Menegat e Fontana (2010), sinais e sintomas podem surgir no trabalho rural: náuseas, cefaleia, 

insônia, dispneia, dores no peito, vertigem, taquicardia, fadiga, além de dores frequentes nas 

mãos, nos joelhos, na coluna, entre outros. As jornadas de trabalho são exaustivas, há o manejo 

manual nas atividades agrícolas, e com carregamento de peso excessivo e posturas inadequadas 

que levam à diversos distúrbios osteomusculares, e com predomínio para as afecções lombares 

(ALBANO, 2009). A saúde dos trabalhadores é condicionada por fatores sociais, econômicos, 

tecnológicos e organizacionais relacionados ao perfil de produção e consumo, além de fatores 

de risco de natureza física, química, biológica, mecânica e ergonômica presentes nos processos 

de trabalho (MOREIRA et al. 2015).  

De acordo com Dimenstein et al. (2017) as condições de vulnerabilidade relativas à 

pobreza e miséria se agravam quando se trata de espaços rurais, onde indicadores 

socioeconômicos revelam que o campo ainda apresenta dados preocupantes: considerável 

índice de não alfabetizados, de insegurança alimentar e de mortalidade infantil para os padrões 

atuais; dificuldade no acesso aos serviços públicos e assistência técnica e maior dependência 

dos programas de transferência de renda. Os autores completam ainda que a falta de estradas, 

de transporte adequado, de meios de comunicação, poucos recursos hídricos, existência de 

riscos ambientais tais como destinação inadequada do lixo, uso inadequado de agrotóxicos, 

realização de queimadas como forma de preparação do solo para plantio, além das áreas 

castigadas pela seca, são situações que dificultam ainda mais a realidade dos assentamentos 

rurais.  

Para Moreira et al. (2015), a população residente no ambiente rural apresenta distintas 

características em relação a população urbana, tais como: baixa escolaridade e rendimento 

salarial, difícil acesso dos seus moradores aos serviços sociais, de saúde e comércio, assim 

como dos profissionais de saúde que atuam nessa área. 

Dimenstein et al. (2017) afirma que apesar de melhoria de indicadores sociais no país, observa-

se uma migração rural-urbana devido as dificuldades encontradas na sobrevivência no campo, 

no desenvolvimento de atividades ocupacionais complementares ao trabalho agrícola e 

aumento de dependências dos programas sociais e de transferência de renda, especialmente pela 

população pobre. Esta população mais vulnerável é diretamente atingida por parte dos efeitos 

da falta de infraestrutura básica e dos problemas típicos da falta de desenvolvimento social. 
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Sendo assim, para os autores, ações de promoção, proteção, tratamento e recuperação da saúde 

devem ser analisadas segundo o contexto social de onde são demandas, pois trabalhadores e 

moradores da zona rural possuem características distintas na sua forma de viver, trabalhar e se 

relacionar com o ambiente. Tem-se observado no mundo que a exposição a agrotóxicos, a 

ruídos, maquinaria e outros inerentes ao trabalho agrícola podem contribuir para piores 

condições de saúde de tais trabalhadores em comparação aos trabalhadores rurais (MOREIRA 

et al. 2015). De acordo com Almussa e Schmidt (2009), o uso de agrotóxicos no Brasil é alto e 

preocupante, e os alimentos, meio ambiente e o solo possuem taxas mais elevadas que o 

permitido. Visto que essas condições interferem na saúde da população, é relevante pensar que 

a saúde do trabalhador rural se mostra mais vulnerável levando em consideração seu contato 

direto com estas substâncias. As autoras afirmam que a contaminação pode estar relacionada 

com a falta de técnica e com baixos níveis de alfabetização, e evidenciam também o uso 

incorreto ou não uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) por muitos trabalhadores 

devido a alguns fatores que poderiam contribuir para não utilizá-los, como o calor, a falta de 

costume, questão financeira e o desconforto.  

Ainda, os principais sinais e sintomas agudos decorrentes do manejo de produtos 

químicos variam de intensidade dentre leve a grave, tais como náusea, vômito, cefaleia, tontura, 

desorientação, hiperexcitabilidade, parestesias, irritação de pele e mucosas, fasciculação 

muscular, dificuldade respiratória, hemorragia, convulsões, coma e morte (MENEGAT; 

FONTANA, 2010). E a intoxicação por agrotóxicos apresenta uma forte associação com 

transtornos psiquiátricos menores (FARIA et al.,1999). 

Em relação ao trabalhar e produzir frente ao risco, os trabalhadores utilizam ideologias 

defensivas como negação do risco (ALMUSSA; SCHMIDT, 2009). Dejours (1992) afirma que 

a ideologia defensiva tem como papel mascarar, conter e ocultar uma ansiedade grave que fora 

construída e destinada a lutar contra os perigos e riscos reais identificados pelo coletivo. São 

essas as estratégias que vão permitir ao trabalhador sobreviver no ambiente de trabalho, por 

meio da constituição de um valor simbólico em que ele irá dominar o perigo (ALMUSSA; 

SCHMIDT, 2009).  

As exigências excessivas do trabalho levam a um desgaste precoce tanto físico quanto 

psíquico. O trabalhador, para manter seu desempenho e a produtividade, sobrecarrega seu 

organismo ficando mais vulnerável a quadros de adoecimento (LANCMAN; JARDIM, 2004). 

A sobrecarga de trabalho, associada às poucas condições adequadas, gera no trabalhador rural 

revolta diante de situações onde a violência que os atinge é sutil, é escamoteada no cansaço, e 

na dor que os atinge (SCHLINDWEIN, 2010). Com isso, o uso de ferramentas inadequadas, 
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aliado às condições precárias de trabalho, podem estar associados à morbidade psíquica (FARIA 

et al. 1999). O simples não reconhecimento do esforço feito pelos sujeitos para produzirem com 

qualidade, muitas vezes em situações adversas, já seria uma maneira insidiosa de reforçar o 

registro de sofrimento patogênico (SZNELWAR; UCHIDA; LANCMAN, 2011). 

 

2.2. TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS 

 

São considerados transtornos mentais comuns (TMC) os transtornos somatoformes, de 

ansiedade e de depressão; seus sintomas são: insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, 

dificuldade de concentração e queixas somáticas (COSTA; LUDEMIR, 2005). Embora não 

sejam tão graves como distúrbios psicóticos, podem representar um importante problema de 

saúde pública devido à sua alta prevalência e graves efeitos sobre o bem-estar pessoal, familiar, 

trabalho e uso de serviços de saúde (SILVA et al. 2018).  

De acordo com Ludemir e Costa (2005), os transtornos mentais comuns são mais 

frequentes nas mulheres, nos mais velhos, nos negros e nos separados e viúvos. O diagnóstico 

precoce e correto deste transtorno é fundamental para evitar prejuízos físicos e psicológicos ao 

indivíduo, neste sentido destaca-se que as ações da Estratégia de Saúde da Família (ESF) podem 

favorecer a detecção, o encaminhamento e o tratamento do TMC, se considerando suas 

características de acessibilidade e cobertura (PARREIRA et al. 2017). 

Devido aos TMC serem a morbidade psiquiátrica mais prevalente na sociedade, faz-se 

necessário a realização de estudos que investiguem a prevalência do mesmo, seus fatores 

associados e sua influência na saúde física e mental dos trabalhadores de modo a estimar o 

impacto destes diante a prática clínica (LIMA; COÊLHO; CEBALLOS, 2017). 

Segundo Ludemir e Melo Filho (2002), estes transtornos representam um alto custo 

social e econômico, pois, incapacitantes, constituem causa importante de dias perdidos de 

trabalho, além de elevarem a demanda nos serviços de saúde. A epidemiologia psiquiátrica tem 

verificado a associação dos TMC a variáveis relativas às condições de vida e à estrutura 

ocupacional, sendo no primeiro caso com a escolaridade, posse de bens duráveis e com as 

condições de moradia; já no segundo caso com a renda, ocupação e a exclusão do mercado 

formal de trabalho. Segundo os autores as classes sociais determinam as condições materiais de 

vida e a estrutura ocupacional, uma vez que quantificadas, explicam a magnitude e a 

distribuição das doenças nas populações.  

O adoecimento deve ser entendido a partir da sua relação com variáveis 

sociodemográficas específicas e com aspectos característicos do processo de trabalho 
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contemporâneo que implica na ocorrência de estressores ocupacionais (BRASIL, 2001). 

Segundo Souza et al. (2011), visto a importância do trabalho na vida social do indivíduo, nota-

se que as relações do homem e trabalho modificam os determinantes do processo saúde-doença 

apontando que as situações de trabalho oferecem baixas recompensas frente a demandas 

excessivas. Neste contexto, os fatores psicossociais do trabalho vêm ganhando expressiva 

relevância, em função dos efeitos que podem acarretar sobre a saúde dos trabalhadores (SOUZA 

et al. 2011). Há também uma associação entre a renda e o transtorno mental comum pode estar 

relacionada com as condições inadequadas de vida, como o estresse e insegurança devido à 

renda insuficiente, desencadeando o TMC (ROCHA et al. 2012). 

De acordo com Albuquerque e Araújo (2018), a precarização do trabalho pode ocasionar 

alterações no funcionamento psicológico, podem originar-se da quantidade de trabalho a 

executar na unidade de tempo e/ou do descompasso entre as capacidades do trabalhador e o 

trabalho executado. As autoras trazem em seu estudo que não são apenas os presos que sofrem 

com as más condições de infraestrutura do sistema penitenciário nacional, mas também os 

agentes penitenciários. Utilizando do Self Reporting Questionnarie (SRQ-20), na intenção de 

identificar sintomas e classificar indivíduos suspeitos de apresentarem TCMs, conseguiram 

coletar relatos dos trabalhadores penitenciários, este que tem uma ocupação arriscada e 

estressante, além de ser encarado pela sociedade como um trabalho negativo e estereotipado. 

Constitui-se de uma função de bastante empenho e responsabilidade, além de exigir postura 

adequada frente aos presos. As atividades desempenhadas pelos agentes penitenciários somada 

às péssimas condições exercem influência tanto na saúde física, quanto no estresse psíquico dos 

mesmo, essas condições apresentadas acabam dificultando no execução da profissão, pois a 

pressão de trabalhar em presídios aumenta com o problema da superlotação e a sua 

precarização. O estudo comprovou com o SRQ-20 a presença de TCMs em 68% dos agentes 

penitenciários, sugerindo que a precarização do trabalho é um elemento que vem interferindo 

na saúde mental destes trabalhadores, e também que estresse, impaciência, irritabilidade e 

dificuldades de concentração foram os principais sintomas notados com a aplicação desse 

instrumento de avaliação.  

Visto que os idosos tem mais probabilidade de adquirir TMC, Silvia et al. (2018) afirma 

que condições de isolamento social, abandono, incapacidade de retorno às atividades produtivas 

entre outros, tornam-se fatores que comprometem a qualidade de vida e podem aumentar a 

exposição dos idosos às morbidades psíquicas. Os autores utilizaram como instrumento de 

triagem o SRQ-20, entre os entrevistados predominaram-se os indivíduos de sexo feminino, 

faixa etária entre 60 e 79 anos, que viviam sem companheiro, com renda mensal de um salário 
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mínimo ou menos, alfabetizados. A prevalência geral de TMC foi de 55,8%, e os sintomas mais 

relatados foram de assustar-se com facilidade, se sentir nervoso, tenso ou preocupado e 

relacionado ao humor depressivo. Entre os sintomas da TMC os mais relatados no estudo 

mencionado acima foram relacionados à dimensão do humor depressivo. Identificou-se também 

a prevalência de TMC em idosos do sexo feminino. Os autores comprovam que as morbidades 

em geral na fase do envelhecimento aumentam a possibilidade dos indivíduos apresentarem 

incapacidades, sendo elas incapacidade funcional, aumento de vulnerabilidade e a dependência,  

levando então ao isolamento social e consequentemente a possibilidade de apresentar sintomas 

somáticos, depressivos, ansiosos e entre outros.  

De acordo com Pinho e Araújo (2012), as mulheres tem apresentado mais sintomas de 

angústia psicológica e desordens depressivas do que os homens, e os transtornos mais 

frequentes em mulheres são aqueles relacionados aos sintomas de ansiedade, humor, insônia, 

anorexia nervosa e entre outros. Para as autoras a inserção feminina no mercado de trabalho é 

limitada por responsabilidades domésticas e familiares assim, estando ou não inseridas, 

geralmente são donas de casa e realizam tarefas que, são indispensáveis para a sobrevivência e 

o bem-estar de todos, mas são socialmente desvalorizados. A partir do SRQ-20, o estudo das 

autoras analisou a prevalência do TMC nas mulheres diante o trabalho doméstico, e constatou-

se que as mulheres com alta sobrecarga doméstica e que recebiam até um salário mínimo 

apresentam maior prevalência de TMC quando comparadas aquelas que recebiam mais de um 

salário mínimo. Afirma-se que a falta de dinheiro pode levar ao estresse e à insegurança, o 

salário contém inúmeros significados para o indivíduo, sendo eles o sustento da família, 

pagamento de dívidas e além de ser sustento de projetos. Algumas características do trabalho 

doméstico acentuaram o efeito da sobrecarga doméstica sobre os transtornos mentais, sendo o 

não auxílio de ajuda na realização das tarefas domésticas e realizar esta atividade todos os dias. 

O fato da mulher ter um trabalho remunerado fora de casa no estudo referido, alterou a 

porcentagem de alta sobrecarga doméstica quando comparado a mulheres que não possuíam 

trabalho remunerado.  

Ainda para Pinho e Araújo (2012), os transtornos mentais comuns estavam associados 

à ausência de atividades de lazer, visto que o lazer colabora para o desaparecimento do estresse, 

da angústia, depressão e entre outros, situa-se no contexto social proporcionando o prazer. A 

baixa escolaridade é um importante fator de exposição para associação desta análise, visto que 

o acesso à escola aumenta as possibilidades de escolha. As autoras afirmam que a principal 

consequência social desta situação tem sido a falta de oportunidade, assim dificultando a 

melhoria da sua situação social.  
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Segundo Pinho, Coêlho e Ceballos (2017), a violência é um problema social e histórico 

que atinge a escola manifestando-se na forma de indisciplina, intolerância e comportamentos 

agressivos, sendo assim, invasões, ameaças e violências físicas e verbais entre professores, 

alunos e funcionários levam a discussões sobre a conduta de contenção da violência na escola 

e sobre a repercussão da mesma. Ser alvo de violência pode provocar danos à saúde dos 

indivíduos e afetar a integridade física e psíquica, gerando um agravo de doenças, alterações de 

sono, depressão, ansiedade, entre outros. O estudo destes autores analisou a associação entre 

TMC e a violência na escola através do SRQ-20. As formas mais frequentes de violência 

apontada foram de agressão verbal, ameaça e a agressão física, sendo o aluno o principal 

perpetrador. Todas as agressões apontadas apresentaram relação aos transtornos mentais 

comuns pelos professores que vivenciaram a violência no ambiente escolar. Os autores 

entendem a importância de conhecer como as situações no âmbito das instituições de ensino 

influenciam na saúde física e mental dos docentes, comprometendo a qualidade de vida dos 

mesmos.  

Pinho et al. (2017) traz em sua pesquisa identificar os TMC em mulheres rurais de 

Uberaba-MG utilizando do SRQ-20. A “má” convivência com o companheiro e a baixa 

escolaridade foram fatores que se relacionaram aos transtornos mentais comuns destas 

mulheres. Sendo assim para os autores, a questão de gênero associada à desvantagem 

socioeconômica das mulheres residentes em áreas rurais pode estar associada ao TMC, uma vez 

que a presença deste transtorno está estreitamente ligada a fatores de desvantagem social, a 

baixa escolaridade e a difícil inclusão para a melhoria da situação devido às condições 

socioeconômicas. Os autores ressaltam ainda que para melhorar a saúde mental é visto a 

importância das práticas da gestão da atenção primária, além da necessidade de avanço no nível 

educacional e social dos indivíduos. 

As terapias não medicamentosas disponíveis para prevenção e tratamento dos 

transtornos mentais comuns, a atividade física apresenta-se como importante modalidade 

terapêutica, contribuindo para a melhora do bem-estar, autoestima, controle do estresse, da 

ansiedade e dos sintomas depressivos (PINTO et al. 2014).  
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2.2.1. TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS NO TRABALHO 

RURAL 

 

Analisar as populações rurais é uma necessidade de longa data. Sabe-se que a trajetória 

histórica do Brasil passa pelo processo de ocupação e povoamento da terra, razão pela qual até 

os dias atuais o país possui identidade agrária, agroexportadora no ideário externo 

(MARMENTINI, 2017).  

Transtornos mentais comuns também podem surgir nas áreas rurais. A prevalência dos 

transtornos mentais em áreas rurais, leva a pensar que a vida na área rural não é tão saudável 

quanto se pode pensar, sendo fatores como a pobreza, a baixa escolaridade, a falta de trabalho, 

entre outros, relacionados à prevalência destes transtornos (COSTA; LUDEMIR, 2005).  Bastos 

e Rifano (2017) concluíram que o sofrimento dos trabalhadores rurais ainda possui uma 

invisibilidade na sociedade, e que ainda muitos destes trabalhadores sofrem também por não 

possuírem carteira de trabalho registrada. Ainda para esses autores, os trabalhadores rurais 

vivenciam um trabalho pesado e com sobrecargas físicas e mentais que afetam a saúde.   

Costa e Ludemir (2005) investigaram a associação entre transtornos mentais comuns e 

apoio social na Zona da Mata de Pernambuco através do SRQ-20, e obtiveram 36% de TMC 

nos residentes daquele distrito. Este local contribui para o surgimento de transtornos de 

ansiedade, depressão e somatizações, sendo assim, é possível entender a importância do apoio 

social na vida dos moradores que convivem com tamanhas dificuldades (dificuldade no acesso 

à cidade, poucas opções de lazer, isolamento e distanciamento de outras realidades, entre 

outros). As autoras afirmam que a solução é a integração com outras pessoas para vencer as 

dificuldades cotidianas e íntimas, visto que quem não pode contar com o apoio social fica ainda 

mais suscetível aos TMC. 

Em estudo de Pinto et al. (2014) com 95 idosos, entrevistados por meio do instrumento 

SRQ-20, da zona rural de Jequié-BA, a prevalência de TMC foi menor em indivíduos não 

sedentários, e verificou-se que mulheres e idosos jovens (60-79 anos) estão mais expostos aos 

TMC. Segundo os autores as condições de trabalho no âmbito rural, caracterizada pelo cultivo 

mesmo após a aposentadoria podem contribuir para a diminuição do sedentarismo entre essa 

população. A atividade física também esteve relacionada com o nível de escolaridade, partindo-

se da premissa que as atividades laborais realizadas no campo exigem maior força física e 

menor relação com a escolaridade dos trabalhadores. 

 



12 
 

 

2.3. O VALE DO RIBEIRA E A BANANICULTURA  

    

 De acordo com França (2005), o Vale do Ribeira está localizado no sudeste do Estado 

de São Paulo e nordeste do Estado do Paraná, com uma área total de 25.000 km², dos quais 

mais de dois terços encontram-se no Estado de São Paulo. Composta pelo total de 32 

municípios, sendo 23 paulistas, caracteriza-se por ser uma região das mais pobres e 

subdesenvolvidas do Estado de São Paulo e do país. O relevo da região é composto por 

planaltos, serras e planícies, compreendido entre a Serra Paranapíacaba, Serra do Mar e uma 

costa de 140 quilômetros servida pelo Oceano Atlântico. A viabilização para a sustentação 

política, social e econômica da região deu-se pela criação, no final da década de 1990, do Fundo 

de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira – FVR, cujo objetivo principal é 

a promoção do desenvolvimento da região, com o compromisso de diminuir o distanciamento 

econômico e social da região administrativa de Registro para com as demais regiões 

administrativas do Estado. Pode-se considerar a cidade de Registro sendo um lugar central para 

o qual convergem funções públicas e hierárquicas estendidas aos diversos municípios do Vale 

do Ribeira.  

A ocupação do Vale do Ribeira se deu, no período colonial e imperial, pelo Rio Ribeira 

de Iguape, quando os colonizadores ou bandeirantes buscavam encontrar ouro e outros minerais 

preciosos e, ao mesmo tempo, catequizar índios para o trabalho escravo. Posteriormente, por 

meio de picadas e transporte no lombo de burros, passou-se a ocupar a região para moradia e 

agricultura de café, arroz e, mais tarde, com a presença de imigrantes japoneses, passou-se a 

cultivar chá e banana.  

A bananicultura no Brasil tem passado por inúmeras transformações ao longo da 

história, tendo como um marco importante o século passado, com o início das exportações do 

litoral paulista para países da América Latina e Europa (LICHTEMBERG; LICHTEMBERG, 

2011). Segundo Lichtemberg e Lichtemberg (2011), entre as décadas de 50 e 70 houve muitas 

mudanças nos tipos de cultura, intensificação de pesquisas na área e criação de órgãos e 

sociedades que objetivaram diversidade no processo agrícola e aumento de produtividade, e 

com os avanços das políticas neoliberais no Brasil. Nesse cenário, aumentou-se também a 

utilização de agrotóxicos, provocando impactos ambientais e sociais, tais como utilização de 

mão-de-obra barata, intensificação da concentração fundiária e constantes compras de terras 

(HELLIN; HIGMAN, 2008). Houve a precarização do trabalho, diminuição de salários, 
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aumento de horas trabalhadas e horas extras sem remuneração, instabilidade de emprego, 

enfraquecimento dos sindicatos e dos direitos trabalhistas (HARARI, 2005). 

  

2.4. TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO 

 

De acordo com Gomes (2012), as três últimas décadas do século XX assistiram, 

internacionalmente, ao crescimento de um fenômeno identificado como o da disseminação de 

práticas de “trabalho forçado”, segundo terminologia da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). Tal designação, consagrada por convenções que datam dos anos 1920, em alguns casos 

concretos, como o do Brasil, foi substituída pela de “trabalho análogo ao de escravo” ou 

“trabalho contemporâneo”. Ainda para a autora, pensar a questão do trabalho análogo ao de 

escravo na história do Brasil recente envolve enfrentar o lado mais dramático de processos 

sociais como o da precarização das normas legais de proteção ao trabalho.  

Segundo Silva (2010) o trabalho análogo ao de escravo, em consonância com a nova 

redação do art. 149 do CP, conferida pela Lei nº 10.803/2003, contempla tanto o trabalho 

forçado quanto o trabalho em condições degradantes. O trabalho forçado, por sua vez, abrange 

a restrição, por qualquer meio, do direito de locomoção do trabalhador em razão de dívida 

contraída com o empregador ou seus prepostos (CP, art. 149, caput, in fine), o cerceio ao uso 

de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de 

trabalho (CP, art. 149, § 1º, I) e a manutenção de vigilância ostensiva no local de trabalho ou o 

apoderamento de documentos ou objetos pessoais do trabalhador (CP, art. 149, § 1º, II). O 

trabalho degradante, de outra banda, abrange as condições subumanas sob as quais o serviço 

prestado e a submissão do obreiro à jornada exaustiva (CP, art. 149, caput).  

Gomes (2012) afirma que o trabalho escravo contemporâneo é um caso paradigmático 

de “fim” de direitos de cidadania, e não só de direitos sociais do trabalho. Por isso, segundo o 

autor, a sua centralidade como evento histórico não está no número de trabalhadores que atinge, 

mas na forma desumana e radical em que os atinge. Exatamente por tal razão, o combate ao 

trabalho escravo contemporâneo é um indicador precioso de como os direitos do trabalho 

podem funcionar como ponta de lança para a defesa dos direitos da pessoa humana numa 

sociedade que quer ser democrática. 

De acordo com Sales e Figueiras (2013) a despeito dos muitos casos de resgate de 

trabalhadores divulgados no Brasil, na maioria das vezes não fica claro, sobretudo nas 

reportagens veiculadas na mídia, sobre o que exatamente está se tratando. Mas essa penumbra 
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atinge também a literatura sobre o tema. Não por acaso, são utilizadas diferentes designações 

para o fenômeno, como trabalho escravo, trabalho degradante, servidão por dívida, trabalho 

escravo contemporâneo, dentre outras.   

O trabalho análogo ao escravo é fenômeno trágico disseminado do nosso capitalismo, 

contudo, é efetivamente distinto da relação existente na escravidão típica, padrão vigente nas 

relações de produção no Brasil até fins do século XIX (SALES; FIGUEIRAS, 2013). A 

distinção conceitual entre os fenômenos, corolário da diferença real entre eles, é essencial não 

apenas para a apreensão da realidade, bem como para o profícuo enfrentamento político do 

problema. Ainda para os autores tratar o trabalho análogo ao escravo e o trabalho escravo típico 

como se fossem a mesma coisa, ou sem discriminá-los claramente, a começar pela terminologia 

adotada pode chocar e mobilizar mais rapidamente os observadores menos atentos (senso 

comum), porém incorre equívoco (um conceitual e outro político), fomentando, inclusive, pelos 

fortes obstáculos ao combate do trabalho análogo ao escravo. Os autores ainda explicam que o 

trabalho escravo é formalmente proibido pelo Estado no Brasil contemporâneo, os 

trabalhadores não são a mercadoria, não sendo vendidos no mercado. Em geral, os trabalhadores 

estão submetidos a condições degradantes sem que haja exercício de violência física sobre eles. 

Os autores afirmam que heranças da escravidão típica e do perfil cultural do nosso país, são 

verificadas diversas modalidades de coerção individual dissimulada (ou expressas) dos 

empregadores sobre os trabalhadores, especialmente através do emprego de dispositivos de 

endividamento, constituindo a servidão por dívida. Contudo, os autores complementam que o 

trabalho análogo ao escravo é uma potencialidade de qualquer capitalismo, pois, por natureza, 

o capital objetiva, compulsivamente, o lucro no bojo de uma relação (o assalariamento) que 

envolve agentes estruturalmente dispares. 

Para Silva (2010) não se pode perder de vista que a associação do trabalho análogo ao 

de escravo à figura do escravo negro vivendo em senzalas, preso por correntes, submetido a 

maus-tratos, como ocorria no período da escravidão pré-republicana, tem dificultado o combate 

desta forma perniciosa de exploração do trabalho humano, por fazer com que as pessoas, 

incluindo as autoridades responsáveis pela repressão do trabalho análogo ao de escravo, 

tornem-se pouco sensíveis às formas contemporâneas de escravidão.  

Sendo assim, Sales e Figueiras (2013) afirmam que equiparar conceitualmente trabalho 

escravo e trabalho análogo ao escravo é um profundo equívoco, pois abstrai a natureza 

específica do fenômeno contemporâneo, qual seja, a operação da coação do mercado, sobre o 

trabalho como agente de imposição de condições de uso da força de trabalho iguais aquelas 

vigentes em outros modos de produção. Para os autores, em muitos casos, ocorrem condições 
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piores do que as dos escravos, pois o exército industrial de reserva permite a reposição sem 

custos do trabalhador (na escravidão típica a reposição dependia da compra de escravo, 

desestimulando a destruição do ativo). Se do ponto de vista conceitual é um erro considerar o 

trabalho análogo ao escravo idêntico ao trabalho escravo, do ponto de vista político para os 

autores, as repercussões são ainda piores, pois tal confusão fornece argumento ao capital na sua 

tentativa constante de deslegitimar a ação de combate ao fenômeno. O capital justamente 

argumenta reiteradamente que o trabalho degradante não é igual ao escravo, com o objetivo de 

afrontar a ação estatal contra a exploração desmedida do trabalho.  

Silva (2010) conclui que o trabalho análogo ao de escravo não é caracterizado apenas 

pela restrição ao direito de liberdade da vítima, como ocorre nas hipóteses de trabalho forçado, 

mas também pela imposição de trabalho sem as mínimas condições de dignidade. Trata-se de 

pessoas deslocadas de suas regiões de origem, com baixa ou nenhuma qualificação e instrução, 

vivendo em condições miseráveis e, por isso, dispostas a se “aventurar” em busca de uma 

oportunidade de trabalho (GOMES, 2012). 

 

2.5. TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE E TRABALHO 

 

Segundo Lancman et al. (2016), o trabalho é mais do que o ato de trabalhar ou a busca 

de remuneração. Há também o reconhecimento social pelo trabalho, ou seja, o trabalho 

enquanto fator de pertinência a grupos, de participação e de acesso a certos direitos sociais. 

Para as autoras, as mudanças atuais no trabalho e nas relações que dele decorrem provocam 

impacto na vida de indivíduos que são obrigados a conviver com lógicas de mercado e 

legislações que estão em constante transformação, criando uma situação de instabilidade e de 

ameaça que é vivenciada como um mal inevitável dos tempos modernos, atribuídas ao destino, 

à economia, ao mercado, ou ainda às relações sistêmicas. Da mesma forma, a precarização do 

trabalho, os processos de exclusão, a sobrecarga dos que permanecem tem gerado adoecimentos 

e retirado do trabalho uma parcela importante de trabalhadores em idade ativa.  

Para Lancman et al. (2016), o trabalho é um elemento central na constituição da saúde, 

da identidade e o principal elo entre indivíduos e sociedade, ou seja, compreender a importância 

do trabalho e seus efeitos sobre a psique significa dar visibilidade aos aspectos subjetivos 

mobilizados no ato de trabalhar (LANCMAN et al, 2016). Ainda para as autoras, trabalhar 

significa pensar, conviver, agir, construir-se a si próprio e confrontar-se perante o mundo. Em 

suma, o trabalho é elemento central na construção da saúde. Isto reforça a ideia que o conceito 
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de saúde deve ser entendido como processo, que perdura ao longo da vida e, que está 

relacionado com as possibilidades que o sujeito tem para agir no mundo, isto é, as possibilidades 

que cada um tem para construir, no seu meio social e nos coletivos onde vive, a sua vida.  

Lancman et al. (2003) relatou que a possibilidade de prever um perigo e/ou a 

probabilidade de sua concretização em perdas e danos (ações implícitas no conceito de risco), 

aliada à dimensão quantitativa do risco, que pode ser objeto de ações de controle, têm levado, 

principalmente profissionais ligados às áreas de saúde, segurança e trabalho, a procurar formas 

de avaliar tecnicamente potenciais de perdas e danos (risk assessment) em diversas atividades 

de trabalho, no intuito de preveni-los, controlá-los, minimizá-los e impedir a sua concretização 

em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. As autoras abordam sobre a legislação 

brasileira, regulamentou o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) por meio da 

Norma Regulamentadora n.º 9 (NR9), o programa tem como objetivo a preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle 

de riscos ambientais (principalmente físicos, químicos e biológicos) existentes ou que venham 

a existir no ambiente do trabalho, sendo que suas ações devem ser desenvolvidas no âmbito de 

cada estabelecimento da empresa, sob responsabilidade do empregador e com a participação 

dos trabalhadores. As autoras ainda complementam que o risco ocupacional pode estar oculto 

(por ignorância, falta de conhecimento ou desinformação) onde o trabalhador sequer suspeita 

do risco a que está exposto. Pode estar latente, ou seja, só se manifesta e causa danos em 

situações de emergência ou condições de estresse, em que o trabalhador sabe que está “correndo 

o risco”, mas as condições de trabalho o forçam a isto.  

A partir da década de 1950, a Terapia Ocupacional se insere no contexto da saúde do 

trabalhador, atuando no processo de reabilitação dos indivíduos, tendo como público alvo os 

trabalhadores, sendo criados, nesta época, os centros de reabilitação voltados para essa área, 

onde até então só os colaboradores da Previdência Social eram atendidos (SILVA; FANGEL; 

RODRIGUES, 2016). No Brasil, a atuação da Terapia Ocupacional no campo “saúde e 

trabalho” está relacionada à própria criação da profissão. Desde então, ao longo dos anos, as 

práticas modificaram-se em consonância com as transformações das políticas públicas que 

caminharam da medicina do trabalho, passando pela saúde ocupacional e, finalmente, à saúde 

do trabalhador (DALTON; LANCMAN, 2013).  

De acordo com Lancman e Ghirardi (2002) destacar o caráter complexo da saúde do 

trabalhador que, necessariamente requer o engajamento de equipes multidisciplinares no 

desenvolvimento das ações sejam elas de prevenção, assistência, reabilitação ou retorno ao 

trabalho. Para as autoras, a Terapia Ocupacional, tal multidisciplinariedade se dá 
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simultaneamente pela aproximação com os saberes advindos de áreas distintas, tais como, saúde 

coletiva, ergonomia, psicologia social e do trabalho e psicodinâmica do trabalho, que passaram 

a integrar, progressivamente, os currículos de cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. 

Assim, as autoras complementam que os terapeutas ocupacionais ampliaram seu campo de ação 

atuando, igualmente, na promoção da saúde do trabalhador e na prevenção de adoecimentos 

relacionados ao trabalho a partir de intervenções diretas nas situações laborais. 

Os terapeutas ocupacionais, ao alargarem seu campo de ação para a prevenção e para a 

intervenção em situações concretas de trabalho, começam a reconhecer no seu instrumental de 

trabalho e na sua experiência profissional a influência de diversos saberes que contribuem para 

o estabelecimento de um perfil profissional ímpar neste campo, quer seja pela sua experiência 

particular no uso e no estudo de atividades, quer seja pela maneira como apreende a 

complexidade e a singularidade dos indivíduos em sua relação com o trabalho (SIQUEIRA et 

al., 1996).  

Segundo Lancman, Barros e Jardim (2016), apesar da atuação da Terapia Ocupacional 

no campo da saúde do trabalhador propor ações especificas e desenvolver teorias e práticas 

singulares, a relação entre saúde e trabalho é transversal a toda e qualquer ação em terapia 

ocupacional e, portanto, vários dos aspectos abordados nessa área estão presentes e contribuem 

com o conjunto das práticas desenvolvidas em Terapia Ocupacional. Isto significa considerar a 

importância do trabalho e sua influência em todos os âmbitos do viver, ou seja, compreender 

sua centralidade na organização social e psíquica dos indivíduos, na determinação da qualidade 

de vida e do tempo do não trabalho.  

A atuação da Terapia Ocupacional no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador -

CEREST como uma área nova, foi tomando forma e crescendo em um campo novo, ainda em 

construção. Conforme a atuação do terapeuta ocupacional no CEREST foi se revelando a 

complexidade da área de saúde do trabalhador e a importância de realizar ações preventivas, 

educativas, multiprofissionais e interinstitucionais, bem como atuar em assistência, vigilância, 

formação/educação, formação e pesquisa (WATANABE et al., 2013). Na prevenção, as ações 

são voltadas para eliminação ou controle de causas, ou seja, para fatores de adoecimento e de 

risco aos quais os trabalhadores estão submetidos, ações de capacitação junto à rede para 

auxiliar na supervisão para a notificação de acidentados do trabalho nas unidades de 

urgência/emergência, e ações informativas através da realização de palestras e educação 

permanente em saúde do trabalhador para as unidades de saúde do SUS, além de parcerias com 

sindicatos, universidades e demais instituições (RODRIGUES; SIMONELLI; LIMA, 2013). 

A Terapia Ocupacional exerce sua função no CEREST também com os grupos 
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terapêuticos visando o resgate da potencialidade do sujeito, para que possa compreender, lidar 

com suas dificuldades e capacidades em seu cotidiano e facilitar a conquista de maior 

independência e autonomia. (WATANABE et al., 2013). É importante a participação dos 

trabalhadores nas ações que visam a prevenção de acidentes e adoecimentos ocupacionais, pois 

somente desse modo é que se pode adequadamente avaliar e classificar os riscos e tomar 

decisões que, efetivamente, contemplem os perigos existentes no ambiente de trabalho, a 

potencialidade e a relevância de sua efetivação em perdas e danos (LANCMAN et al., 2003). 

Trata-se de intervenções que previnem afastamentos ou aposentadorias precoces e 

auxiliam na percepção de risco de acidentes do trabalho ou adoecimentos, a partir, por exemplo, 

do desenvolvimento de programas de retorno ao trabalho, com vistas à realocação de indivíduos 

com restrições ocupacionais, decorrentes de processos de desgaste ou adoecimento. São 

desenvolvidas com base nos conceitos trazidos pela Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) para, a partir de uma avaliação complexa e 

singular, contribuir na compatibilização e diálogo entre as condições de saúde das pessoas e as 

exigências das atividades de trabalho (LANCMAN et al., 2016).  

Segundo Tóldra et al. (2010), o contexto socioeconômico impõe mudanças no perfil 

epidemiológico das doenças relacionadas ao trabalho, além de exigir um debate renovado 

acerca da gênese dessas doenças e de sua gravidade, seja em relação ao número crescente de 

trabalhadores acometidos, ou em relação ao gradativo processo de exclusão que elas tendem a 

propiciar. Ainda para as autoras, vale destacar a importância de se compreender a organização 

do trabalho e os seus reflexos na problemática de adoecimentos e agravos à saúde dos 

trabalhadores para pensar a intervenção nos ambientes de trabalho, o tratamento clínico e a 

reabilitação profissional, a readaptação e a reinserção no trabalho, uma vez que o aumento de 

adoecimento e de invalidez nos trabalhadores é decorrente de um conjunto de fatores, tais como: 

carga de trabalho, processos de trabalho insalubres e perigosos, uso de equipamentos e 

tecnologias obsoletas, ambientes de trabalho inóspitos, problemas relativos à organização do 

trabalho e às novas formas de divisão do trabalho. 

Para Jorge et al. (2016), o Terapeuta Ocupacional se inclui no campo de saberes e 

práticas inerentes à tríade “saúde, doença, trabalho”, na qual este profissional atua em 

prevenção, promoção e reabilitação da saúde. Sendo assim, a prática da Terapia Ocupacional 

na área da saúde do trabalhador deve incluir ações que busquem a prevenção de doenças ou 

agravos advindos de atividades laborais, reabilitação dos indivíduos já adoecidos, dando 

atenção especial ao homem e às questões que permeiam a sua saúde, uma vez que as condições 
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e a forma como é organizado o trabalho constituem fatores importantes na determinação do 

adoecimento, permitindo, ao trabalhador, a realização de uma tomada de consciência e 

conhecimento acerca de sua prática, possibilitando a realização de mudanças na sua relação 

com o trabalho que executa (LANCMAN, 2004) 

 

3. MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e com ênfase em resultados qualitativos, 

que será realizado com trabalhadores de propriedades rurais do Vale do Ribeira, que possuem 

como atividade agrícola exclusiva ou predominante a bananicultura, dos bairros rurais adstritos 

ao território sanitário da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim São Paulo, do 

município de Registro-SP, sendo: Bamburral de Baixo, Bamburral de Cima e Tiatã. 

Este projeto é um recorte de um projeto maior intitulado “Condições de trabalho e a 

saúde dos trabalhadores na bananicultura no Vale do Ribeira-SP”, e sob a coordenação da 

Profa. Dra. Maria do Carmo Baracho de Alencar, do Campus da Baixada Santista, aprovado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

O estudo consistiu de duas etapas, sendo na primeira etapa realizado um levantamento 

dos sujeitos elegíveis para o estudo, por meio de listagem fornecida pela equipe da ESF do 

Jardim São Paulo, onde possuem cadastradas todas as famílias dos bairros Bamburral de Baixo, 

Bamburral de Cima e Tiatã, da cidade de Registro-SP. Os critérios de inclusão dos sujeitos, 

nesta etapa, serão: trabalhador(a) da bananicultura, de propriedade rural situada nos bairros 

Bamburral de Baixo, Bamburral de Cima ou Tiatã; há pelo menos um ano nessa atividade 

agrícola; e que vêm sendo acompanhados (as) pela equipe da ESF do Jardim São Paulo. 

Por meio da listagem obtida, foram realizados contatos telefônicos junto aos 

trabalhadores para aplicação de um questionário sob forma de entrevista junto aos sujeitos 

(APÊNDICE A), onde foram obtidos informações gerais, como: dados sociodemográficos dos 

trabalhadores, tipo de contrato de trabalho, renda familiar e dados relacionados ao trabalho, e a 

investigação da presença de transtorno mental comum por meio do instrumento Self-Reporting 

Questionnaire 20 (SRQ-20), que é instrumento padronizado internacionalmente e que foi 

validado no Brasil por Santos, Araújo e Oliveira (2009). O questionário é composto por 20 

questões dicotômicas (sim/não), das quais quatro são sobre sintomas físicos e 16 sobre sintomas 

psicoemocionais. O escore de corte do SRQ-20 utilizado para este estudo foi de 7 respostas 

afirmativas das questões do instrumento e conforme realizado e validado em outro estudo 
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(SANTOS; ARAÚJO; OLIVEIRA, 2009). Trata-se de um questionário que foi aplicado sob a 

forma de entrevista, com respostas do tipo sim ou não para cada uma de suas vinte questões, 

sendo estas baseadas em sintomas neuróticos, não psicóticos, denominados atualmente de 

transtornos mentais comuns (TMC). Destina-se à detecção de sintomas que sugerem a suspeita 

(ausência ou presença) de algum transtorno mental, sem discriminar um diagnóstico específico 

(ANEXO A).  

Para a análise dos dados quantitativos do SRQ-20 houve um tratamento descritivo 

estatístico. Este levantamento inicial foi fundamental para a seleção dos sujeitos para a segunda 

etapa. 

Após a realização desta etapa, os sujeitos envolvidos na primeira etapa, escolhidos 

aleatoriamente, e que apresentaram um escore no SRQ-20 igual ou maior que sete (7), foram 

convidados a participar da segunda etapa. Na segunda etapa ocorreram entrevistas 

semiestruturada com base em um roteiro (APÊNDICE B), que foi realizado no próprio local de 

trabalho. Foram feitas visitas a algumas fazendas e locais de trabalho sendo realizadas 

conversas com os trabalhadores registradas em diário de campo. Na etapa 2, as entrevistas 

foram gravadas e transcritas na íntegra para análise de conteúdo temática (BARDIN, 2011). 

Para a autora a análise de conteúdo adotam-se algumas etapas: 1) pré-análise; 2) exploração do 

material ou codificação; 3) tratamento dos resultados; 4) inferência e 5) interpretação dos dados. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar sobre os riscos à saúde mental dos trabalhadores e as relações as condições 

de trabalho na bananicultura em uma região no Vale do Ribeira-SP. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Investigar a prevalência de transtornos mentais comuns entre os trabalhadores 

dos bairros Bamburral de Baixo, Bamburral de Cima e Tiatã, da cidade de 

Registro-SP. 

• Compreender as vivências relacionadas ao trabalho, e as possíveis repercussões 

na saúde mental dos trabalhadores. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da primeira etapa 33 trabalhadores. Os dados sociodemográficos, tipo de 

contrato e carga horária de trabalho e renda familiar estão demonstrados na Tabela 1. 

 

TABELA 1. Dados sociodemográficos dos trabalhadores, tipo de contrato, carga horária de 

trabalho e renda familiar 

Gênero 
Feminino 6,0% 

Masculino  94,0% 

Idade 

20 – 30 anos 36,4% 

31 – 40 anos 21,2% 

41 – 50 anos 27,3% 

51 – 61 anos  15,1% 

Escolaridade 

Analfabeto  3,0% 

Fundamental incompleto  51,6% 

Fundamental completo  9,1% 

Ensino médio incompleto 12,1% 

Ensino médio completo 24,2% 

Contrato de trabalho 

Autônomo 3,0% 

CLT  63,7% 

Informal 33,3% 

Carga horária de trabalho  
4h por dia e 20h semanais 3,0% 

8h por dia e 44h semanais 97,0% 

Renda familiar  
1-2 salários mínimos 72,7% 

3-4 salários mínimos  27,3% 

 

A maioria são trabalhadores do gênero masculino (94,0%), a idade dos trabalhadores se 

concentra na faixa etária dos 20 a 30 anos (36,4%) e grande parte dos trabalhadores com ensino 

fundamental incompleto (51,6%). Diante a este cenário é possível notar um fluxo de jovens 

adultos do gênero masculino que começaram a trabalhar sem conseguir completar o ensino 

médio, levando a questionar quais foram as razões para deixarem os estudos de lado e 

começarem a vida no trabalho na bananicultura. A carga horária de trabalho é realizada de 8h 

por dia e 44h semanais em sua maioria (97,0%), estando dentro das leis segundo a Constituição 
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Federal, Art. 7º inciso XIII, (BRASIL, 1988).  

A partir dos resultados foi possível observar que prevalece com maior porcentagem o 

contrato de trabalho no formato Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (63,7%), porém o 

contrato de trabalho informal (33,3%) possui uma porcentagem elevada que leva a pensar que 

muito dos trabalhadores ainda não possuem seus direitos trabalhistas. Bastos e Rifano (2017) 

concluíram que trabalhadores rurais sofrem também por não possuírem carteira de trabalho 

registrada. 

A renda familiar se concentra em sua maioria em 1 a 2 salários mínimos (72,7%), sendo 

considerado um valor baixo diante a média no país, dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). O rendimento médio mensal real domiciliar per capita foi de R$ 1 337, 

em 2018 e R$ 1 285, em 2017. As Regiões Norte e Nordeste apresentaram os menores valores, 

R$ 886 e R$ 815, e a Região Sudeste, o maior de R$ 1 639 (IBGE, 2018).   

 Segundo Pinho e Araújo (2012), a falta de dinheiro pode levar ao estresse e à 

insegurança, o salário contém inúmeros significados para o indivíduo, sendo eles o sustento da 

família, pagamento de dívidas e além de ser sustento de projetos. 

Em relação ao trabalho, alguns dados obtidos estão demonstrados na tabela 2. 

 

TABELA 2. Dados relacionados ao trabalho  

Trabalho causa ansiedade/ preocupação? 
Sim  36,4% 

Não  63,6% 

Considera o trabalho penoso/ cansativo? 
Sim  84,9% 

Não  15,1% 

Manuseia os agrotóxicos no trabalho? 
Sim  87,9% 

Não  12,1% 

 

De acordo com os dados obtidos foi possível notar que 36,4% dos trabalhadores 

entrevistados consideram que o trabalho causa ansiedade/ preocupação, ainda que não seja a 

maioria, a questão do trabalho ser gerador de sintomas estressores pode levar a pensar que sejam 

agravantes para a saúde, tendo em vista as características gerais de baixa escolaridade, baixa 

renda familiar e contrato de trabalho informal. A saúde dos trabalhadores é condicionada por 

fatores sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais relacionados ao perfil de produção 

e consumo, além de fatores de risco de natureza física, química, biológica, mecânica e 

ergonômica presentes nos processos de trabalho (MOREIRA et al. 2015).  

A maior parte dos entrevistados (87,9%) consideraram o trabalho penoso/ cansativo, 



23 
 

 

sendo possível supor que a rotina daqueles trabalhadores necessita de muito esforço físico e 

com pouco tempo de descanso, aspectos que necessitam de maiores investigações. As 

exigências excessivas do trabalho podem levar a um desgaste precoce tanto físico quanto 

psíquico. O trabalhador, para manter seu desempenho e a produtividade, sobrecarrega seu 

organismo ficando mais vulnerável a quadros de adoecimento (LANCMAN; JARDIM, 2004).  

Também, diante do uso do agrotóxico pela maioria dos trabalhadores (87,9%) há riscos 

à saúde pelo contato com estas substancias químicas. Tem-se observado no mundo que a 

exposição a agrotóxicos inerentes ao trabalho agrícola podem contribuir para piores condições 

de saúde de trabalhadores (MOREIRA et al. 2015). De acordo com Almussa e Schmidt (2009), 

o uso de agrotóxicos no Brasil é alto e preocupante.  

Em relação ao instrumento SRQ-20, os dados obtidos estão apresentados na Tabela 3. 

 

 

TABELA 3. Dados do SRQ-20 (n=33) 

Questões do instrumento Respostas % 

1- Tem dores de cabeça frequentemente? 
Sim 33,3% 

Não 66,7% 

2- Tem falta de apetite? 
Sim 21,2% 

Não 78,8% 

3- Dorme mal? 
Sim 27,3% 

Não 72,7% 

4- Assusta-se com facilidade? 
Sim 30,3% 

Não 69,7% 

5- Tem tremores na mão? 
Sim 21,2% 

Não 78,8% 

6- Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? 
Sim 72,7% 

Não 27,3% 

7- Tem má digestão? 
Sim 3,0% 

Não 97,0% 

8- Tem dificuldade em pensar com clareza? 
Sim 33,3% 

Não 69,7% 

9- Tem se sentido triste ultimamente? 
Sim 33,3% 

Não 69,7% 
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10-  Tem chorado mais que o costume? 
Sim 15,1% 

Não 84,9% 

11-  Encontra dificuldade em realizar com satisfação suas 

atividades diárias? 

Sim 21,2% 

Não 78,8% 

12-  Tem dificuldade em tomar decisões? 
Sim 42,4% 

Não 57,6% 

13-  Tem dificuldade no serviço/ no emprego?  
Sim 9,0% 

Não 91,0% 

14-  É incapaz de desempenha um papel útil em sua vida? 
Sim 3,0% 

Não 97,0% 

15-  Tem perdido o interesse pelas coisas? 
Sim 18,2% 

Não 81,8% 

16-  Você se sente uma pessoa inútil, sem prestígio? 
Sim 15,1% 

Não 84,9% 

17-  Tem ideia de acabar com a vida? 
Sim 6,0% 

Não 94,0% 

18-  Sente-se cansado o tempo todo? 
Sim 30,3% 

Não 69,7% 

19-  Tem sensações desagradáveis no estomago?  
Sim 21,2% 

Não 78,8% 

20-  Você se cansa com facilidade? 
Sim 30,3% 

Não 69,7% 

Total de respostas acima do score de corte:  27,2% 

 

Dos trabalhadores, 27,2% apresentou transtornos mentais comuns pelo SRQ-20. O 

escore de corte do SRQ-20 utilizado para este estudo foi de 7 respostas afirmativas das questões 

do instrumento e conforme realizado e validado em outro estudo (SANTOS; ARAÚJO; 

OLIVEIRA, 2009).  

As perguntas que obtiveram maiores porcentagens em “sim” foram os itens: 1- “Tem 

dores de cabeça frequentemente?” (33,3%), 6- “Sente-se nervoso, tenso ou preocupado?” 

(72,7%), 8- “Tem dificuldade em pensar com clareza?” (33,3%), 9- “Tem se sentido triste 

ultimamente?” (33,3%) e 12- “Tem dificuldade em tomar decisões?” (42,4%).   

Das perguntas que obtiveram maior porcentagem, pode ser possível notar sintomas 
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indicativos de transtornos mentais comuns nestes trabalhadores, suspeita-se que muitas vezes 

são ignorados, mas que possuem relevância para compreender a situação da saúde mental . O 

aparecimento destes sintomas leva a pensar nas condições precárias que os trabalhadores rurais 

ficam expostos em sua rotina. Estes itens com grande porcentagem de respostas afirmativas 

podem servir de alerta para a necessidade de promoção à saúde nestes locais. Devido aos TMC 

serem a morbidade psiquiátrica mais prevalente na sociedade, faz-se necessário a realização de 

estudos que investiguem a prevalência do mesmo, seus fatores associados e sua influência na 

saúde física e mental dos trabalhadores de modo a estimar o impacto destes diante a prática 

clínica (LIMA; COÊLHO; CEBALLOS, 2017). 

Transtornos mentais comuns também podem surgir nas áreas rurais. A prevalência dos 

transtornos mentais em áreas rurais, leva a pensar que a vida na área rural não é tão saudável 

quanto se pode pensar, sendo fatores como a pobreza, a baixa escolaridade, a falta de trabalho, 

entre outros, relacionados à prevalência destes transtornos (COSTA; LUDEMIR, 2005). 

Da etapa 2, participaram das entrevistas quatro trabalhadores rurais (n=4) que moravam 

nas fazendas, todos do gênero masculino, com idade entre 32 e 61 anos. A escolaridade variou 

entre analfabeto (n=1), fundamental completo (n=1) e incompleto (n=2). O contrato de trabalho 

variou de autônomo (n=1), CLT (n=2) e informal (n=1). O tempo de serviço foi dividido entre 

maior de dez anos de trabalho (n=3) e menor de dez anos de trabalho (n=1).  

Visando manter o anonimato dos sujeitos participantes do estudo, foram utilizados 

nomes fictícios para identificar as entrevistas. As categorias para este estudo foram: sobrecargas 

no trabalho e sofrimento, insegurança e o medo e características ao trabalho análogo ao escravo. 

 

Sobrecargas no trabalho e o sofrimento 

Detectou-se sobrecarga e a repetitividade no trabalho na bananicultura conforme os 

depoimentos abaixo.  

“(...)Não tem esse negócio de ficar descansando igual... o... a hora de descansar aqui 

é... na hora do almoço que você tem aquela hora, uma hora e pouco de descanso, e tem a 

tarde... mas no bananal cê não pode ficar descansando.” (Celso, 32 anos). 

 “(...)Todo dia cê vai desgasta, no caso... desgasta né... todo dia cê tá com peso na 

mão... todo dia cê vai ter que chegar e fazer aquele mesmo serviço...” (Mauro,  53 anos). 

“(...)Não passa o carro na frente do boi. Tem que sempre andar alinhado.” (Allan, 61 

anos). 

O mercado de trabalho competitivo e a produção em grande escala, levam os 

trabalhadores há ficarem expostos em longas jornadas de trabalho, sem muitas pausas e 
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sobrecarga durante o manejo no bananal. O peso excessivo durante o trabalho pode levar o 

trabalhador a ficar exausto, sendo possível ocasionar problemas de saúde e gerar assim um 

agravante em sua vida, uma vez que estes dependem do trabalho para sobreviver. 

De acordo com Albano (2009) as jornadas de trabalho são exaustivas, há o manejo 

manual nas atividades agrícolas, e com carregamento de peso excessivo, entre outros, que levam 

à diversos distúrbios osteomusculares. A sobrecarga de trabalho, associada às poucas condições 

adequadas, gera no trabalhador rural revolta diante de situações onde a violência que os atinge 

é sutil, é escamoteada no cansaço, e na dor que os atinge (SCHLINDWEIN, 2010). 

Além destes fatores, os trabalhadores se deparam com uma rotina de vigilância rígida, 

onde não podem descansar nos bananais e são supervisionados durante todo seu trabalho.  

As excessivas demandas do trabalho levam a um desgaste físico e psíquico deixando o 

trabalhador mais vulnerável ao adoecimento (LANCMAN; SZNELWAR, 2004). 

Os entrevistados alegaram ter monotonia e falta de oportunidade em suas rotinas de 

trabalho gerando sofrimento:  

“(...)Uma coisa que cê faz no dia-a-dia, né? Não tem outra opção... chega aqui cedo 

para trabáia e cê já até sabe o que tem que fazer já, ou é tal coisa ou tal coisa. Cê não tem 

como cê chegar animado pensando que vai fazer outra coisa, é só aquilo (...) ai é... deixa a 

pessoa cansativo... no caso sendo repetitivo né o serviço, né? Deixa cansativo no caso... mas 

vai tocando devagarzinho...” (Celso, 32 anos).A monotonia nas rotinas de trabalho tendem a 

deixar o trabalhador desgastado, sem motivação e perspectiva em seu emprego, sem poder ter 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional, uma vez que realizam diariamente o 

mesmo serviço, sendo assim, a partir do momento em que eles não possuem mais essas 

oportunidades de aprenderem e crescerem dentro de seu meio de trabalho acabam por ficarem 

restritos a somente serviços que onde já são de seus conhecimentos, sem opções. Os 

trabalhadores, além da perda da saúde, do cargo na empresa e, por vezes, do emprego, única 

fonte de renda, conviviam com outras perdas: da identidade profissional, dos vínculos com 

colegas de trabalho, do status de trabalhador e das perspectivas de vida (TÓLDRA et al., 2010). 

O desgaste não ocorre somente na questão física, onde o excesso de peso no trabalho se 

repete diariamente, mas em seu psicológico, onde o trabalhador acredita que consegue realizar 

apenas aquele tipo de serviço, pois nunca se viu realizando outro tipo de atividade. Segundo 

Cruz e Abellán (2015), entende-se  que o desgaste profissional é caracterizada por altos níveis 

de exaustão emocional, que se referem à diminuição ou perda de recursos emocionais, à 

despersonalização ou ao desenvolvimento de atitudes negativas e, por último, à falta de 

realização pessoal, que provoca tendências de avaliar o próprio trabalho de forma negativa, 
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sendo as consequências do desgaste profissional que incluem fatiga mental, falta de motivação, 

aumento do risco de doenças cardiovasculares, transtornos musculoesqueléticos, baixos níveis 

de rendimento e baixa produtividade. 

As cargas de tipo fisiológicas e psíquicas (entendidas através de suas manifestações 

psicossomáticas) sobressaem-se através do esforço físico intenso; dos movimentos corporais; 

da monotonia e repetitividade no modo de realizar a atividade (ALESSI; NAVARRO, 1997).  

A falta de oportunidades destes trabalhadores em encontrarem outros empregos que seja 

possível encontrar uma realização pessoal pode ser devido as condições socioeconômicas. Para 

Moreira et al. (2015), a população residente no ambiente rural apresenta distintas características 

em relação a população urbana, tais como: baixa escolaridade e rendimento salarial, difícil 

acesso dos seus moradores aos serviços sociais, de saúde e comércio, assim como dos 

profissionais de saúde que atuam nessa área. Portanto, são características que ficam 

compreendidas nos trabalhadores rurais, possibilitando a sem encontrarem com falta de 

oportunidades e muitas vezes sendo obrigados a aceitarem empregos que fiquem restritos a 

trabalhos que são geradores de sofrimento.  

 

Insegurança e o medo 

O trabalhador sem registro formal refere insegurança e o medo do desemprego.  

“(...)Num tô de carteira assinada ainda. Não sei porquê. Porque a experiência de 

todo mundo é de seis mêis.... é de trêis mêis... tem cabra aqui que só tem trêis mêis de serviço 

e já foi registrado e eu nada.” (Joel, 48 anos). 

“(...)Eu acho que na verdade dependo disso porque eu não sei fazer outra coisa (...) 

A gente depende do serviço, né? Se não fizer esse, não tem outra coisa pra fazê.” (Celso, 32 

anos). 

Realizar um trabalho sem registro formal, além de privar os direitos dos trabalhadores, 

levam estes a sentirem insegurança no trabalho onde encontram-se inseguros diante a demissão. 

O medo recorrente e trabalhar frente a estas condições tornam o trabalho precário fazendo com 

que o trabalhador não possua nenhum tipo de direito frente a perda do trabalho. Sendo a maioria 

dos trabalhadores de baixa escolaridade, estes ficam submetidos muitas vezes a apenas esta 

opção de emprego que levam, aceitando assim estas condições de trabalho desfavoráveis para 

sobreviverem. As mudanças na atividade produtiva, associada a outros aspectos, como baixo 

nível de escolaridade da força de trabalho, pressão demográfica, desequilíbrios regionais, têm 

determinado o surgimento de formas atípicas de ocupação, muitas de qualidade precária, 

aumentando rapidamente o contingente de trabalhadores informais (CHAHAD, 2003).  
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Ghisleni (2003) observou que com o medo do desemprego, os trabalhadores vêem-se 

em situação de não poder parar de trabalhar. As mudanças estruturais no trabalho agravaram as 

situações causadoras de medo. O medo do desemprego altera as reações já existentes e cria 

novas formas, podendo ocasionar maiores danos ao sofrimento físico e mental do trabalhador 

(CASTELHANO, 2005).  

 

Características do trabalho análogo ao escravo 

Os trabalhadores relataram sensação de prisão no local de trabalho: 

“(...)Você fica preso aqui, rapaiz... O que eu tô trabaiando escravo (...) não libera, 

não faz acordo com ninguém (...) aqui é mesma coisa deu trabalhá de escravo. Aqui eu tô 

trabaiando de escravo aqui...” (Joel, 48 anos). 

“(...)Você fica preso dentro de casa lá, você não tem outro divertimento, outra 

distração pro seu corpo.” (Allan, 61 anos) 

Em sua maioria, os trabalhadores moram em casa concedidas pelos donos dos sítios 

onde trabalham, sendo localizados longe da cidade, tendo assim dificuldade de acesso aos locais 

de saúde, lazer, mercado, entre outros. Transportes públicos não passam em suas moradias e 

poucos possuem algum meio de transporte próprio (bicicleta, moto ou carro), a maior parte 

destes trabalhadores se locomovem nos trajetos a pé. Essas características trazem ao trabalhador 

ter sensação de prisão e isolamento em seu local de trabalho. Para Pinho e Araújo (2012), os 

transtornos mentais comuns estão associados à ausência de atividades de lazer, visto que o lazer 

colabora para o desaparecimento do estresse, da angústia, depressão e entre outros, situa-se no 

contexto social proporcionando o prazer. 

Apresentam dificuldades em realizarem acordos com seus chefes e a partir deste 

distanciamento a outras experiências tendem a achar que não são capazes de realizarem outro 

tipo de serviço.  

Pensar a questão do trabalho análogo ao de escravo na história do Brasil recente envolve 

enfrentar o lado mais dramático de processos sociais como o da precarização das normas legais 

de proteção ao trabalho (GOMES, 2012).  

O trabalho análogo ao de escravo não é caracterizado apenas pela restrição ao direito de 

liberdade da vítima, como ocorre nas hipóteses de trabalho forçado, mas também pela 

imposição de trabalho sem as mínimas condições de dignidade (SILVA, 2010).  

Se do ponto de vista conceitual é um erro considerar o trabalho análogo ao escravo 

idêntico ao trabalho escravo, do ponto de vista político as repercussões são ainda piores, pois 

tal confusão fornece argumento ao capital na sua tentativa constante de deslegitimar a ação de 
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combate ao fenômeno (SALES; FIGUEIRAS, 2013).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo visou compreender os riscos à saúde mental de trabalhadores na 

bananicultura. Na primeira etapa, com os dados dos trabalhadores que foram obtidos através do 

questionário, destacou-se a predominância de trabalhadores do gênero masculino (94,0%), a 

idade se concentrava na faixa etária dos 20 a 30 anos (36,4%) e a escolaridade baixa, sendo a 

maioria com fundamental incompleto (51,6%) levando a pensar nas poucas condições de ensino 

que a população rural enfrenta. Também, a maioria destes possuíam contrato de trabalho CLT 

(63,7%), mas é importante ressaltar que houve uma porcentagem considerável de trabalhadores 

informais (33,3%), e todos lidam na atualidade com as inseguranças e medos frente ao 

desemprego. Com o instrumento SRQ-20 foi possível notar que 27,2% dos trabalhadores 

(n=33) ficaram acima do escore. 

Com as entrevistas, as características de sobrecargas no trabalho e o sofrimento destes 

trabalhadores levaram a reflexão das condições que estes se expõem a partir do contexto 

contemporâneo com aa intensificação do trabalho e suas exigências de alta produção. São 

concedidos a condições de trabalho precárias e que contribuem com o aumento de agravos a 

saúde. Os trabalhadores demonstraram desgaste diante a repetitividade e monotonia em sua 

rotina de trabalho, tendo dificuldades em encontrar oportunidades e perspectivas no trabalho. 

Diante dessas situações e o distanciamento de suas moradias até a cidade, dificultando o acesso 

destes trabalhadores a serviços de saúde, lazer, mercado, entre outros, foi possível compreender 

as dificuldades. Houve características de trabalho análogo ao escravo tendo em vista os relatos 

nas entrevistas.  

Por fim, é de importância a promoção da saúde que visa melhorar as condições de 

trabalho onde trabalhadores rurais ficam predispostos a enfrentar, sendo importante o 

acolhimento e ações preventivas para o enfrentamento de agravantes na saúde mental e física. 

A Terapia Ocupacional através da tríade “saúde, doença, trabalho” pode atuar na prevenção, 

promoção e reabilitação em saúde. As atividades em grupo que podem ser proporcionados pelo 

terapeuta ocupacional promovem espaços de trocas e enfrentamento de situações estressores no 

trabalho. Os trabalhadores podem compartilhar vivências e sentimentos, assim minimizando o 

sofrimento individual, entre outros, sendo um espaço de acolhimento e possibilitando que o 

trabalhador possa mudar sua relação com o trabalho que executa. Sendo assim, pode utilizar de 
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espaços como o CEREST, ou criar espaços na comunidade, possibilitando o cuidado da saúde 

do trabalhador, e visando melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida.  

 Futuras pesquisas devem aprofundar os achados neste estudo. 
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8. ANEXOS E APÊNDICES 

ANEXO A: Questionário SRQ-20 

 

 

APÊNDICE A: Questionário para Perfil Sociodemográfico, da Propriedade e das 

Condições de Saúde e de Trabalho 

Nome: 
 

Data da avaliação: ___/___/______                           D.N.:___/___/______   
  

Propriedade Rural: 

 

 

I - DADOS DEMOGRÁFICOS 

1) Gênero: 
  

2) Sexo Biológico: (   ) H   (   ) M  (   ) Intersexual 
 

3) Cor: (   ) Branca (   ) Preta (   ) Parda (   ) Amarela (   ) Raça/Etnia Indígena 
 

4) Idade (em anos completos): (   ) 41 a 43 anos 
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(   ) menos de 18 anos 
(   ) 18 a 20  anos 
(   ) 21 a 23 anos 
(   ) 24 a 26 anos 

(   ) 27 a 29 anos 
(   ) 30 a 32 anos 
(   ) 33 a 35 anos 
(   ) 36 a 37 anos 
(   ) 38 a 40 anos 

 

(   ) 44 a 46 anos 
(   ) 47 a 49 anos 
(   ) 51 a 53 anos 
(   ) 54 a 56 anos 

(   ) 57 a 59 anos 
(   ) 61 a 63 anos 
(   ) 64 a 66 anos 
(   ) 67 a 69 anos 
(   ) 70 anos ou mais: ___________ 

 

5) Estado Civil: 
(  ) Solteiro 

(  ) Casado   
(  ) Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a)   

(   ) Viúvo(a)    
(   ) Outro:__________________ 
 

6) Possui filhos(as) ou dependentes? (   ) Sim  (   ) Não. 
     Se sim, quantos? 

(   ) 0 
(   ) 1 
(   ) 2 

(   ) 3 
(   ) 4 

(   ) 5 ou mais: __________ 

 

7) Existe(m) outra(s) renda(s) além da sua em sua casa? 

 

(   ) Não 

(   ) Sim. Quantas pessoas contribuem para a renda familiar? ______________ 
 

8) Qual a renda familiar? 
 

(   ) nenhuma 
(   ) menos de 1 salário mínimo 
(   ) 1 salário mínimo 

(   ) 1-2 salários mínimos 
(   ) 3-4 salários mínimos 

(   ) 4-5 salários mínimos 
(   ) 5-6 salários mínimos 
(   ) 6-7 salários mínimos 
(   ) 7-8 salários mínimos 
(   ) 8-9 salários mínimos 

(   ) 9-10 salários mínimos 
(   ) mais que 10 salários mínimos: ____________________ 
 

9) Escolaridade: 
 

(   ) Analfabeto 

(   ) Fundamental - Incompleto 
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(   ) Fundamental – Completo 
(   ) Ensino Médio – Incompleto 
(   ) Ensino Médio – Completo 
(   ) Ensino Superior – Incompleto 

(   ) Ensino Superior – Completo 
(   ) Pós-graduação: ____________________________ 
 

Obs.: _________________________________________________________ 
 

II – DADOS RELACIONADOS AO TRABALHO 

10) Como é seu contrato de trabalho com esta propriedade que trabalha hoje? 
 

 

11) Há quanto tempo trabalha com a bananicultura? 
 

(   ) menos de 1ano 
(   ) 1 a 2 anos 
(   ) 3 a 5 anos 

(   ) 5 a 8 anos 
(   ) 9 a 11 anos 
(   ) 12 a 13 anos 

(   ) 14 a 16 anos 
(   )  17 a 19 anos 

(   )  acima de 20 anos: _____________ 
 

12) Em média, qual sua remuneração, pelo trabalho executado? 

 

(   ) nenhuma 

(   ) menos de 1 salário mínimo 
(   ) 1 salário mínimo 
(   ) 1-2 salários mínimos 

(   ) 3-4 salários mínimos 
(   ) 4-5 salários mínimos 
(   ) 5-6 salários mínimos 

(   ) 6-7 salários mínimos 
(   ) 7-8 salários mínimos 
(   ) 8-9 salários mínimos 
(   ) 9-10 salários mínimos 

(   ) mais que 10 salários mínimos: ____________________ 
 

13) Em relação à carga horária de trabalho: 

 

a) na bananicultura: 
Quantas horas você trabalha por dia? ________________________________ 
Quantas horas você trabalha por semana? ____________________________ 
 

Obs.: _________________________________________________________ 
 

b) em outras atividades agrícolas. Qual (is)? ___________________________ 
Quantas horas você trabalha por dia? ________________________________ 
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Quantas horas você trabalha por semana? ____________________________ 
 

 

c) em atividades não agrícolas. Qual (is)? _____________________________ 

Quantas horas você trabalha por dia? ________________________________ 
Quantas horas você trabalha por semana? ____________________________ 
 

14) Tem alguma etapa de seu trabalho que considera mais penosa/cansativa e que lhe traz 

algum desgaste físico? 
 

(  ) Não 
(  ) Sim 

Qual (is)?______________________________________________________ 
Queixa: _______________________________________________________ 

Por quê? ______________________________________________________ 
 

15) Alguma etapa do trabalho lhe causa ansiedade ou preocupação? 

(  ) Não 
(  ) Sim 

Qual (is)?_________________________________________________________ 
 

16) Manuseia os agrotóxicos no trabalho? 

(  ) Não 
(  ) Sim 
Qual (is)?_________________________________________________________ 

 

 
APÊNDICE B: Roteiro para Entrevistas 

 

Nome: 
 

Data: 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

1) Me fale sobre seu trabalho na bananicultura. 

 

2) Como se sente no trabalho? 
 

3) Como são as condições de trabalho? 
 

4)  Como faz para lidar com o dia-a-dia de trabalho? 

 

5) Você já adoeceu no trabalho da bananicultura? Me fale sobre isso. 
 

 

 

 


