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abstrato de meu tema – eu queria conhecer-vos em 

vossas casas, observar-vos em vossa vida 

cotidiana, debater convosco vossas condições de 
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testemunha de vossas lutas contra o poder social e 
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adiante em vossa marcha servirá à nossa causa 

comum, a causa da humanidade!” (Friedrich Engels, 

1845). 
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1 RESUMO 

As Lesões por Esforços Repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (LER/Dort) são doenças ocupacionais que se tornaram 

um importante problema de saúde pública, sendo responsáveis por um grande 

número de licenças médicas de longo prazo, acometendo adultos jovens em idade 

produtiva, causando relevantes consequências econômicas e sociais para os 

trabalhadores e suas famílias, empregadores e sociedade, levando os trabalhadores 

a uma situação de exclusão social e aumentando os índices de incapacidade para o 

trabalho. Por ter uma maior prevalência em mulheres, a maioria dos estudos não 

aborda os impactos das LER/Dort na vida dos homens. Realizamos um estudo 

exploratório que buscou compreender como os homens metalúrgicos vivenciam no 

“mundo da vida” a experiência da incapacidade por LER/Dort e como essas 

vivências geram significantes que podem ser apreendidos desses contextos. Para 

isso fizemos aproximações com a antropologia interpretativa e a sociologia do 

trabalho, buscando compreender os modos de produção e vida de homens com 

LER-DORT e suas experiências de adoecimento. O estudo foi realizado com 

homens metalúrgicos de um complexo automotivo na cidade de Camaçari-Ba. No 

estudo utilizamos as entrevistas narrativas e anotações em diário de campo para 

nos aproximarmos das experiências dos sujeitos entrevistados. A análise dos dados 

foi realizada a partir da análise das narrativas, numa aproximação com a 

hermenêutica dialética. Apresentamos os resultados do estudo em três capítulos que 

abordam o papel central do trabalho no adoecimento dos homens, as experiências 

de adoecimento e incapacitação por LER/Dort, o processo de resistência ao 

adoecimento no trabalho, o papel do estigma da doença na vida dos homens e as 

metáforas utilizadas para significar o adoecimento. O estudo destaca o papel da 

masculinidade hegemônica sobre o adoecimento dos trabalhadores, na medida em 

que manter um padrão de masculinidade é um fator que leva os homens a situações 

com maior risco de adoecer. Encontramos que o modelo de organização do 

trabalho, a ausência de um programa de retorno ao trabalho, a falta de apoio aos 

trabalhadores, o clima de insegurança no trabalho, e os papeis sociais de 

masculinidade são fatores que levam os trabalhadores a situações muito graves, e 



 

 

  

que mudanças nesses processos podem ser benéficas na construção de uma saúde 

integral à saúde dos homens.   

Palavras-Chave: LER/Dort; Incapacidade para o Trabalho; Masculinidade; 

Saúde do trabalhador 



 

 

  

1.1 ABSTRACT 

The Repetitive Strain Injury / Work Related Musculoskeletal Disorders (CTD / 

WRMD) are illnesses that have become a major public health problem and are 

responsible for a large number of long-term sick leave, affecting young adults in their 

productive age, causing significant economic and social consequences for workers 

and their families, employers and society, leading workers to a situation of social 

exclusion and increasing rates of incapacity for work. For having a higher prevalence 

in women, most studies did not address the impact of LER / Dort in men's lives. An 

exploratory research aimed to understand how men metallurgists experience in the 

"life-world" experience of disability by RSI / Dort and how these experiences generate 

signifiers that these contexts may be seized. For this we made approximations with 

interpretive anthropology and sociology of work, trying to understand the modes of 

production and life of men with RSI and their experiences of illness. The study was 

conducted with men metallurgists of an automotive complex in the city of Camaçari -

Ba. On the study we used interviews and narrative notes in a field diary to approach 

the experiences of the interviewees, the data analysis was performed by analyzing 

the narratives, in a dialectical approach to hermeneutics. We present the results of 

the study into three chapters that discuss the central role of work in illness among 

men, the experiences of illness and disability by RSI, the process of resistance to 

illness at work, the role of the stigma of the disease in human life and the metaphors 

used to signify the illness. The study highlights the role of hegemonic masculinity on 

the illness of workers, to the extent that maintain a standard of masculinity is a factor 

that leads men to situations with increased risk of becoming ill. We found that the 

model of work organization, the absence of a return to work program, the lack of 

support for workers, the climate of job insecurity, and social roles of masculinity are 

factors that lead workers to very serious situations, and changes in these processes 

can be beneficial in building an integral health to the men's health. 

Key words: RSI/WRMSD; Work Disability; masculinity; Workers’ Health 
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2 INTRODUÇÃO 

A indústria automotiva apresenta no Brasil um crescimento histórico. Hoje ela é 

responsável por 18,2% do PIB da indústria nacional, gera 146 mil empregos diretos 

nas montadoras e produz em média 3.406.150 autoveículos no país. (ANFAVEA, 

2012). Infelizmente, os números do setor não se expressam apenas pelos vitoriosos 

números de crescimento econômico e geração de empregos. Dados do INSS 

mostram que, só no ano de 2010, foi registrado no setor cerca de 20.800 casos de 

doenças e acidentes de trabalho, o que mostra que conviver com um ambiente de 

trabalho adoecedor é uma realidade no setor. (Brasil, 2012) 

O processo produtivo no setor, marcado por características gerenciais que 

mesclam os princípios tayloristas de administração científica de tempos e 

movimentos no trabalho, acentuados por uma estruturação do processo produtivo 

cada vez mais flexível, que requer dos trabalhadores aceleração cada vez maior do 

ritmo de trabalho e adaptação às novas demandas do mercado, são responsáveis 

por um trabalho desgastante que tem levado os trabalhadores a adoecerem no 

trabalho (Antunes, 1995). 

O número de adoecimento no trabalho no setor automotivo é preocupante, pois 

o setor é formado principalmente por homens jovens em idade produtiva (DIEESE, 

2011). A incapacidade para o trabalho nesse perfil de trabalhadores pode trazer 

grande impacto econômico e para a seguridade social. 

No ano de 2010, de acordo com os dados da previdência social, dentre as 

doenças do trabalho, as mais incidentes no Brasil foram dorsalgia, sinovite-

tenossinovite e lesões no ombro, enfermidades comumente relacionadas com as 

LER/Dort. Esse grupo de doenças ocupacionais tem sido um grande responsável 

por concessão de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez pela Previdência 

Social, causando afastamento precoce do trabalho em uma grande parcela de 

trabalhadores (Brasil, 2011b).  

As Lesões por Esforços Repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho (LER/Dort) são doenças ocupacionais socialmente produzidas pelos 

determinantes organizacionais do trabalho e da produção, associadas a fatores de 
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riscos biomecânicos e psicossociais. Nas últimas décadas, tornaram-se um 

importante problema de saúde pública, responsáveis por um grande número de 

licenças médicas de longo prazo em adultos jovens em idade produtiva. A condição 

de incapacidade prolongada para o trabalho leva à exclusão social, com importantes 

consequências econômicas e sociais para os trabalhadores e suas famílias, 

empregadores e sociedade. (Bültmann, 2009; Takahashi, 2010). 

 A incapacidade para o trabalho causada pelas LER/Dort tem surgido 

recentemente como um tema presente no campo da saúde do trabalhador, sendo 

abordada em quase a totalidade dos estudos com trabalhadoras do setor de 

serviços, população que tem sido mais acometida pelas LER/Dort. Pouco se sabe 

sobre os impactos das LER/Dort em homens e como estes vivenciam a doença e a 

incapacitação para o trabalho, principalmente, como a incapacidade reflete sobre o 

papel social dos homens na sociedade. 

Para Oliveira (2004), a masculinidade é “um espaço simbólico de sentido 

estruturante, que modela atitudes, emoções e comportamentos”. Compreender o 

contexto do adoecimento por LER/Dort em homens e como esta experiência de 

adoecimento impacta nesse espaço simbólico contribui para ampliar o entendimento 

sobre o fenômeno do adoecimento em diferentes contextos, abrindo a possibilidade 

de se pensar a saúde dos homens sobre uma perspectiva de gênero. Este recorte 

localiza o interesse deste estudo nos impactos que as LER/Dort trazem para a vida 

de homens metalúrgicos e como a masculinidade é atingida, desconstruída e 

reconstruída no processo saúde-doença.  

No contexto atual, onde o debate sobre a masculinidade e saúde tem ganhado 

um significativo espaço no campo da saúde coletiva (Schraiber et al., 2005), a 

investigação da constituição de incapacidade em homens pode contribuir com o 

campo das ciências sociais e saúde, no propósito de compreender as experiências 

de adoecimento dos homens, auxiliando a traçar políticas de saúde capazes de 

promover o cuidado à saúde mais próximo das necessidades desses indivíduos.  

O fenômeno de incapacidade em homens acometidos por LER/Dort precisa ser 

investigado de forma mais ampla, buscando novas compreensões das experiências 

de adoecimento. O presente estudo buscou fazer uma imersão no contexto do 
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adoecimento de homens metalúrgicos do setor automotivo em Camaçari-BA para 

responder a pergunta central do nosso objeto de investigação: Como homens 

metalúrgicos narram suas experiências em ter LER/Dort? O estudo buscou ainda 

compreender os significados das LER/Dort atribuídos por homens metalúrgicos, 

descrever a construção da incapacidade por LER/Dort em homens metalúrgicos e 

conhecer os impactos do adoecimento por LER/Dort na masculinidade de 

metalúrgicos.  

Orientado pela perspectiva teórica das ciências sociais em saúde, este estudo 

foi conduzido com sucessivas aproximações com o objeto de estudo, constituído na 

interação com homens metalúrgicos e suas trajetórias de adoecimento e 

incapacitação para o trabalho. Nesta exploração optou-se pelo recorte teórico da 

sociologia do trabalho e da antropologia médica, para examinar e compreender o 

contexto da vida e do trabalho e as experiências narradas de adoecimento por estes 

homens.  

Adiante serão apresentados os resultados desse estudo em cinco capítulos. Os 

dois primeiros capítulos refletem a construção do quadro teórico e das incursões 

teórico-metodológicas feitas para desenvolver esse estudo. Já os três últimos 

capítulos apresentam os resultados empíricos da pesquisa de campo e das 

reflexões teóricas realizadas a partir dos dados encontrados. Estes capítulos 

buscam revelar as vivências no trabalho metalúrgico, as experiências de 

adoecimento e os impactos do adoecimento nas masculinidades. 

No primeiro capítulo, intitulado “O Sonho Metalúrgico?: Trabalho, 

Desenvolvimento e Adoecimento no contexto de um complexo automotivo em 

Camaçari-BA” expõem-se os resultados referentes ao contexto de implantação do 

complexo automotivo vivenciado pelos trabalhadores, as expectativas, o processo 

de construção de uma identidade metalúrgica na cidade, o papel do trabalho como 

instrumento de satisfação na vida dos trabalhadores do complexo, o impacto 

econômico e social da instalação do CIFN na cidade, a realidade do processo 

produtivo vivenciada pelos metalúrgicos, o modelo de produção como determinante 

de injustiças sociais, os dados de adoecimento no setor automotivo e as relações 

entre os trabalhadores e as empresas.  



20 

 

  

No segundo capítulo, “Sonhos Interrompidos: Narrativas de Incapacidade em 

homens metalúrgicos portadores de LER-Dort”, são apresentados os resultados 

referentes às narrativas dos homens metalúrgicos a respeito da dificuldade em falar 

sobre adoecimento, sobre os significados da experiência de adoecimento, a vivência 

da interrupção dos sonhos pela doença, as trajetórias de tentativas de retorno ao 

trabalho, a vivência do cotidiano de incapacidade para homens, as dificuldades de 

lidar com o estigma e as perspectivas de reconstrução do mundo da vida. 

O terceiro capítulo, “Homens pela metade: A experiência de não ser o mesmo 

homem de antes após adoecimento por LER/Dort”, busca realizar um mergulho 

sobre o universo masculino a partir das narrativas dos homens sobre os impactos da 

doença em suas vidas de homens. O capítulo aborda as experiências de 

paternidade a partir do episódio de incapacitação, a vivência dos impactos 

financeiros e o papel do homem mantenedor, a experiência de sentir-se num corpo 

“não-forte” e não másculo, os impactos na vida esportiva e recreativa e as relações 

com a imagem de virilidade masculina, a experiência de desconstrução de 

identidades masculinas hegemônicas pela percepção de  que são homens pela 

metade, que lhes faltam algo  e que não são mais como antes, trata da sexualidade 

masculina após o adoecimento e seu papel na afirmação de identidade masculina e 

por fim discute as vivências do choro como expressão para os homens, analisando o 

rir e o chorar como elementos comunicativos para homens metalúrgicos em contexto 

de incapacitação por LER/Dort. 
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3 CAPÍTULO I - QUADRO TEÓRICO 

 

3.1 O trabalho, suas transformações e as relações com a saúde do trabalhador 

O trabalho pode ser descrito como a atividade fundamental da existência 

humana. O conceito clássico de trabalho proposto por Marx (1968) descreve o 

trabalho como processo pelo qual o homem relaciona-se com a natureza, 

transformando-a e sendo transformado. O trabalho, portanto, tem para os indivíduos 

um papel fundamental na sua transformação ao longo do tempo.  

Harvey (1992), discutindo as características do modelo de produção 

capitalista assinala que nesse sistema o controle do trabalho é essencial para a 

produção dos lucros e para a sua perpetuação. Disso ocorre então a necessidade 

histórica de modificações realizadas pelo capitalismo na busca de se apropriar do 

trabalho e seguir em crescimento, que em muitos momentos se deu a partir da 

mudança tecnológica e organizacional, que visava não só o controle sobre a 

produção na fábrica, mas a adoção de modelos produtivos que fossem capazes de 

organizar as sociedades. 

Esse modo de viver e trabalhar, principalmente no que se refere ao processo 

de gestão do processo de trabalho, é potencializado com o uso dos Princípios da 

Administração Científica de Frederick Taylor, que se baseava na ideia de que o 

principal problema vivenciado pelo sistema produtivo era o fato de que os 

trabalhadores não produziam o máximo que podiam, e que isso se devia aos os 

modelos de administração empregados, que desconheciam os processos produtivos 

a fundo (Taylor, 1987). 

A partir da caracterização central de que os trabalhadores faziam cera no 

trabalho e que acreditavam que o aumento da sua produção levaria ao desemprego, 

Taylor propõem a ideia de que o objetivo da administração deve ser o de “assegurar 

o máximo de prosperidade ao patrão e ao empregado”, numa tentativa de diminuir 

os conflitos existentes entre as classes. Busca implantar a ideia de que “a maior 

prosperidade decorre da maior produção possível dos homens e das máquinas do 

estabelecimento, isto é, quando cada homem e cada máquina oferecem o melhor 

rendimento possível” (TAYLOR, 1987, p:31,33). 
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A partir dessas ideias propõem que trabalhadores e administradores devem 

ter como objetivos comuns à formação e o aperfeiçoamento, para que os homens 

possam executar as tarefas em ritmos mais rápidos e com mais eficiência. Para dar 

conta desse objetivo, deve-se centralmente abolir a “vadiagem no trabalho”, o “fazer 

cera”, a “indolência natural e sistemática” entendidas como as tendências a fazer o 

menor esforço e da crença que o menor esforço está a serviço dos trabalhadores. E 

isso só pode ser feito a partir de uma melhor compreensão do dia-a-dia de trabalho, 

conhecendo-se os tempos, os movimentos, as ferramentas necessárias (TAYLOR, 

1987, p. 40,41). 

A garantia do crescimento produtivo seria dada pelo gerenciamento minucioso 

do trabalho, com o planejamento e execução por parte da gerência para poder 

conhecer o trabalho e prescrever as tarefas, os tempos de execução e as metas de 

produtividade para cada operário. Nasce, portanto a divisão do trabalho entre 

planejamento por parte da gerência e da execução por parte dos operários e, para 

isso, para cada meta alcançada, para cada crescimento na produção, os 

trabalhadores deveriam ser recompensados no seu maior objetivo, o de aumentar os 

seus salários. Assim, consolida-se um sistema produtivo que muito além de 

organizar as fábricas e sua produção, organiza “por meio da palavra e publicações 

para instrução não só dos trabalhadores como de todas as classes em geral, a fim 

de realçar a importância do máximo rendimento de cada máquina e homem” 

(TAYLOR, 1987 – Grifo nosso. p. 44). Com isso, estão prontas as bases para esse 

sistema produtivo sair de dentro das fábricas e passar a ser também uma forma de 

viver, baseada na produção e no consumo.  

Gramsci (1984) no clássico texto sobre o “Americanismo e Fordismo” vai 

discutir a construção do Fordismo enquanto um modo não apenas de produção, mas 

de vida e formação societal. Para o autor os “novos métodos de trabalho estão 

indissoluvelmente ligados a um determinado modo de viver, de pensar, de sentir a 

vida; não é possível obter êxito num campo sem obter resultados tangíveis no outro”. 

Esse “Americanismo”, fruto da preocupação dos industriais americanos em alcançar 

uma nova concepção de trabalhador, dedicado ao trabalho e à produção, assentava-

se em formas de controle baseadas na coerção e na coação. Utiliza dos 

ensinamentos presentes no pensamento de Taylor, mas incrementa na medida em 
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que percebe que a pressão social por modos de vida privilegiado e a busca por altos 

salários pode ser utilizado como estratégia de convencimento dos trabalhadores a 

adaptação ao processo de racionalização do trabalho.  

A perspectiva de organização da produção intra e extra ambientes fabris é 

base do modelo Fordista nascido nos EUA nos anos 60. Druck (1996) apresenta o 

modelo fordista como um modo de gestão e organização do processo de trabalho, 

considerando-o não apenas uma forma de trabalhar, mas também uma forma de 

viver, que tem traços marcadamente Americanos, mas que se espalha pelo mundo 

ganhando contornos locais e singularidades. A estratégia dos altos salários e da 

vinculação dos trabalhadores ao processo produtivo, produzindo homens que se 

sentem parte do processo produtivo marca o modelo fordista como um modelo de 

organização do trabalho para produção em massa, que se torna farol para a 

organização do trabalho no mundo.  

Diversas têm sido as transformações no mundo do trabalho, principalmente 

no processo produtivo industrial. Antunes (2002) descreve que a partir da década de 

1980 foi possível observar nos países de capital avançado profundas 

transformações no mundo do trabalho (inserção na estrutura produtiva, formas de 

representação sindical e política). Para o autor, esse processo de transformação 

vivida pela “classe-que-vive-do-trabalho” representa a mais aguda crise deste 

século, atingindo os trabalhadores sob a ótica material e subjetiva, afetando a forma 

de ser dos trabalhadores, afetando, portanto, a forma com que se relacionam com o 

seu meio. Estas transformações estão alicerçadas por um grande salto tecnológico, 

pela automação, inserção da robótica e da microeletrônica no espaço das fábricas, 

inserindo-se e transformando por completo as relações produtivas até então 

existentes. 

Para Druck (1996), essas modificações são produtos da crise do modelo de 

desenvolvimento e de produção fordista, marcada pela queda na produtividade no 

trabalho, que trazia como consequência, uma crescente perda de competitividade da 

economia americana no mercado.  

Para a autora: 
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“O fordismo enquanto novo padrão de gestão do trabalho e da sociedade (ou 
do Estado) - sintetiza as novas condições históricas, constituídas pelas 
mudanças tecnológicas, pelo novo modelo de industrialização caracterizado 
pela produção em massa, pelo consumo de massa. (o que coloca a 
necessidade de um novo padrão de renda para garantir a ampliação do 
mercado), pela “integração” e “inclusão” dos trabalhadores. Tal inclusão, por 
sua vez, era obtida através da neutralização das resistências (e até da 
eliminação de uma parte da classe trabalhadora – os trabalhadores de oficio -
) e da ‘persuasão’, sustentada essencialmente na nova forma de 
remuneração e benefícios.” (DRUCK, 1996, p. 45). 

Para Antunes (2002), a partir da crise do Fordismo a nível mundial surgem 

novos processos de trabalho, onde as características de gestão do trabalho 

tipicamente Tayloristas como o uso do cronômetro e a produção em série perdem 

espaço para a flexibilização da produção, pela "especialização flexível", com novos 

padrões de busca de produtividade e novas formas de adequação da produção à  

lógica do mercado. Padrões de desconcentração industrial nacional e internacional 

são utilizados, assim como novos métodos de gestão da força de trabalho com 

destaque para métodos “Japoneses” dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), 

a "gestão participativa", a busca da "qualidade total". Dessa forma o Toyotismo vai 

ganhando cada vez mais espaço a nível mundial e substituindo ou coexistindo com 

um modelo pós-fordista. 

Antunes (2002), ao sistematizar o modelo Toyotista, descreve: 

“Seus traços constitutivos básicos podem ser assim resumidos: ao contrário 
do fordismo, a produção sob o toyotismo é voltada e conduzida diretamente 
pela demanda. A produção é variada, diversificada e pronta para suprir o 
consumo. É este quem determina o que será produzido, e não o contrário, 
como se procede na produção em série e de massa do fordismo. Desse 
modo, a produção sustenta-se na existência do estoque mínimo. O melhor 
aproveitamento possível do tempo de produção (incluindo-se também o 
transporte, o controle de qualidade e o estoque), é garantido pelo just in time. 
O kanban, placas que são utilizadas para a reposição das peças, é 
fundamental, à medida que se inverte o processo: é do foral, após a venda, 
que se inicia a reposição de estoques, e o kanban é a senha utilizada que 
alude à necessidade de reposição das peças/produtos. 

Para atender às exigências mais individualizadas de mercado, no melhor 
tempo e com melhor ‘qualidade’, é  preciso  que  a  produção  se sustente 
num processo produtivo flexível,  que  permita  a  um  operário operar com  
várias  máquinas  (em  média  cinco  máquinas,  na  Toyota), rompendo-se  
com  a  relação  um  homem/uma  máquina  que  fundamenta  o fordismo. E a 
chamada ‘polivalência’ do trabalhador japonês, que mais do que expressão e 
exemplo de uma maior qualificação, estampa a capacidade do trabalhador 
em operar com várias máquinas, combinando "várias tarefas simples" 
(conforme o interessante depoimento do ex-líder sindical japonês, Ben 
Watanabe, 1993a: 9). Coriat fala em desespecialização e polivalência dos 
operários profissionais e qualificados, transformando-os em trabalhadores 
multifuncionais (Coriat, 1992b: 41).” (ANTUNES, 2002, p. 33). 
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Gounet (1991, p. 41, apud Antunes, 2002, p.35), discutindo as características 

do Toyotismo, chama atenção para o fato de que “o sistema  toyotista  supõe  uma 

intensificação da exploração do trabalho, quer pelo fato de que os operários atuam 

simultaneamente com várias máquinas diversificadas, quer através do sistema de 

luzes” (luzes sinalizadoras do ritmo de trabalho), que possibilitam ao capital 

intensificar o  ritmo do trabalho. Para Antunes (2002), a diminuição da "porosidade" 

no trabalho é no Toyotismo ainda maior do que no fordismo, pois as características 

desse modelo produtivo permitem maior controle da chefia para com os 

trabalhadores, utilizando o “jogo de luzes” para determinar a intensidade do trabalho.  

Harvey (1992) discutindo os desdobramentos da crise do fordismo e as 

consolidações de novos mecanismos capazes de fazer dinamizar a produção 

econômica, fala das múltiplas facetas desses mecanismos, dentre eles a 

“acumulação flexível”, apoiada nas estratégias de aumento do lucro via aumento da 

mais valia absoluta, com aumento da jornada de trabalho e erosão dos salários e 

com transferência dos capitais para regiões de baixos salários e de padrão de 

terceiro mundo além de contar com o aumento da mais-valia relativa, buscando 

novas tecnologias e formas de gestão capazes de aumentar os lucros e reduzir os 

custos dos bens de consumo. Para dar conta dessas tarefas, era necessário, 

portanto, “forças de trabalho altamente preparadas, capazes de compreender, 

implementar e administrar os padrões novos, mas muito mais flexíveis, de inovação 

tecnológica e orientação de mercado” (HARVEY, 1992, p. 175).  

Para Minayo-Gomez & Costa (1999), as transformações econômicas, 

decorrentes do processo de reestruturação produtiva mundial, trouxeram inúmeras 

conseqüências que vêm atingindo os trabalhadores de forma global. Agregam ao 

mundo do trabalho incertezas, tensões e aprofundamento das desigualdades 

sociais, podendo no Brasil se observar um processo profundo de precarização das 

relações de trabalho, marcado por insegurança, instabilidade, precariedade e uma 

situação de desproteção social. 

Fernandes (2011), em sua contribuição sobre desordens musculoesqueléticas 

(DME) em trabalhadores da indústria de plásticos, reafirma a ideia de que as DME 

estão fortemente relacionadas com as diferentes modalidades de gestão do trabalho 
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e gestão da produção na indústria, e que são conseqüências das mudanças 

introduzidas pela reestruturação produtiva. Para a autora “O trabalho precário é 

também um trabalho ‘doloroso’, ou seja, penoso, que expropria a saúde, muitas 

vezes insidiosamente. E é de forma insidiosa que os DME se instalam” 

(FERNANDES, 2011, p. 156). 

Nesse sentido, Franco (2011) discute que esse processo de 

adaptação/submissão do trabalho humano às demandas produtivas tem sido 

responsável por adoecimento no trabalho, pois a “velocidade dos tempos sociais” 

não segue o fluxo dos “tempos naturais’, “dos tempos fisiológicos humanos 

(biopsicossociais)” e os trabalhadores têm tentado aproximar esses processos, 

muitas vezes antagônicos, com o uso do corpo, alimentando um círculo muitas 

vezes patogênico. 

 

3.2 LER/Dort e Incapacidade para o trabalho: Marcas do processo produtivo na 

saúde dos trabalhadores 

De acordo com o ministério da Saúde, as lesões por esforços repetitivos e os 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho são, por definição, um 

fenômeno relacionado ao trabalho. Danos decorrentes da utilização excessiva, 

imposta ao sistema musculoesquelético e da falta de tempo para recuperação física 

e psíquica. São caracterizados pelo aparecimento de vários sintomas de surgimento 

insidioso, concomitantes ou não, mais frequentes nos membros superiores, tais 

como: dor, parestesia, sensação de peso e fadiga. Abrangem algumas entidades 

clínicas como tenossinovites e sinovites, compressão de nervos periféricos, 

contraturas, dentre outras. É a ocorrência de mais de uma entidade nosológica, 

podendo ainda ser acompanhada de quadros inespecíficos como a síndrome 

dolorosa miofascial (Oliveira, 2006; Brasil, 2012) 

O mais antigo relato das doenças musculoesqueléticas em trabalhadores está 

na obra de Bernadino Ramazzini (De Morbis Artificum Diatriba), onde pode ser 

observada a descrição de uma “grande lassidão” que atormentava tecelões, escribas 

e notários, nesses últimos sendo verificada a evolução da “grande lassidão” para a 
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paralisia de membros superiores. Na descrição das doenças dos escribas e notários 

percebe-se uma proximidade muito grande com o quadro de disfunção causado pelo 

que hoje se chama de LER/Dort. Esta obra torna-se importante pela riqueza de 

detalhes que traz sobre o processo de trabalho desses indivíduos e como fatores 

como sobrecarga no trabalho e repetitividade estavam relacionados com o 

surgimento das paralisias de membros superiores nesses profissionais (Ramazzini, 

2000) 

No Brasil, o primeiro registro oficial sobre as doenças ou agravos do sistema 

musculoesquelético está na portaria 4.062/87, que reconhece a tenossinovite do 

digitador. Esse movimento foi acompanhado por algumas secretarias estaduais de 

saúde que passaram a reconhecer o adoecimento e utilizar a nomenclatura Lesões 

por Esforços Repetitivos (Brasil, 2001). 

A luta pelo reconhecimento da causalidade entre os distúrbios 

musculoesqueléticos com as condições de trabalho no Brasil é parte de um 

movimento que aconteceu em diversos países do mundo que vivenciaram epidemias 

dessas doenças e agravos, como a Inglaterra, os países escandinavos, o Japão, os 

Estados Unidos, a Austrália. No Brasil, essa luta se inicia na década de 1980 por 

trabalhadores do setor de processamento de dados e com o tempo passaram a ser 

diagnosticadas em escriturários/caixa de bancos, e com o avanço da incorporação 

tecnológica em outros setores produtivos passou a ser registrada entre os 

trabalhadores da indústria (metalúrgica, química e, principalmente, na linha de 

montagem eletroeletrônica), em caixas de supermercados, dentre outros. Devido ao 

grande número de casos em diversos setores e a comprovação da multicausalidade 

das LER em 1998, a previdência social passou a utilizar a nomenclatura Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, tradução próxima da nomenclatura 

utilizada internacionalmente Work Related Musculoskeletal Disorders. (Ribeiro, 

1997; Brasil, 2001, 2012) 

Devido à etiologia multifatorial das LER/Dort, diversos fatores de risco 

determinam o seu surgimento, estes estão relacionados a demandas físicas, 

psicossociais e individuais. Fatores físicos como a repetitividade de movimentos por 

períodos prolongados, posturas inadequadas, concentrações mecânicas de pressão, 
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vibração segmentar ou de corpo inteiro, exposição ao frio e levantamento de cargas; 

e demandas psicossociais como as exigências que o trabalhador enfrenta no seu 

trabalho, concentração, ritmo, tempo para realização das tarefas, tempo de 

recuperação insuficiente, alta demanda e baixo controle sobre o próprio trabalho, 

entre outras características do trabalho são os principais fatores descritos pela 

literatura (Brasil, 2001; BOHSI, 2001; Punnett & Wegman, 2004; Fernandes, 2004; 

Assunção & Almeida, 2005). 

Para Chiavegato Filho e Pereira (2004), as LER/Dort podem ser 

compreendidas a partir de três perspectivas: psicológicas, sociológicas e biológicas. 

Todas estas possíveis abordagens reforçam a teoria da multifatorialidade presente 

na gênese das LER/Dort e a necessidade de estudos que contemplem a 

multidimensionalidade envolvida nos processos de adoecimento, principalmente com 

um número cada vez maior de trabalhadores acometidos pelas LER/Dort e com a 

grande dificuldade de mensurar o real impacto das LER/Dort no Brasil pela falta de 

dados. 

Segundo Merlo et al. (2003) a perspectiva é de que o número de casos de 

LER/Dort mantenha-se crescendo, pois as características dos processos produtivos 

relacionados às LER/Dort têm se mantido basicamente, dentro de propostas de 

gestão da produção taylorizadas e com grande intensificação na realização das 

tarefas. Para o autor, outro fator agravante é que em muitos ambientes de trabalho 

encontra-se em coexistência uma combinação de propostas de gestão do processo 

produtivo, nas quais se somam agressões à saúde oriundas dos modelos 

tradicionais taylorista/fordista com as novas formas de gestão baseadas na 

experiência Japonesa do Toyotismo, combinando, lado a lado, linhas de montagem 

e esteiras de produção com programas de qualidade total ou células de produção, o 

que aumenta ainda mais o desgaste e a hipersolicitação dos trabalhadores.  

No ano de 2010, dentre as doenças do trabalho, as mais incidentes no Brasil 

foram lesões no ombro, dorsalgia, sinovite e tenossinovite - enfermidades 

comumente relacionadas com as LER/Dort, sendo que este grupo correspondeu a 

cerca de 10,8% do total de acidentes registrados. Comparado com o ano anterior, o 

número de acidentes de trabalho registrados apresentou uma queda de 4,3%. 
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Apesar da diminuição nos números de assistência médica em 5,8%, incapacidade 

temporária em 4,1% e incapacidade permanente em 3,5% os valores absolutos 

continuam muito altos a as consequências são ainda piores quando observamos que 

o grupo das LER/Dort tem sido responsável por incapacidade temporária e 

permanente de adultos jovens em idade produtiva, causando afastamento do 

trabalho de uma grande parcela de trabalhadores (Brasil, 2010a). 

Souza (2010), em seu estudo sobre DME na cidade de Salvador, encontrou 

uma incidência estimada de 15 casos por 10.000 trabalhadores. Outro achado 

importante desse estudo refere-se ao fato de que a estratificação por sexo e renda 

indica uma incidência estimada de 123 casos por 10.000 trabalhadoras com renda 

de até um salário mínimo, mostrando uma variabilidade importante dos DME quando 

se compara diferentes grupos. O fato desse estudo se referir apenas a trabalhadores 

segurados pela previdência social confirma a ideia de que as LER/Dort possuem 

uma magnitude ainda desconhecida no Brasil.  

Reis e Colaboradores (2000), em um estudo de demandas por serviço de 

medicina ocupacional por trabalhadores acometidos por doença causada por 

esforços repetitivos, mostraram que cerca de 30% da demanda estava relacionada 

ao setor industrial, o que nos faz perceber que duas décadas depois (80 e 90) as 

LER/Dort deixam de ser uma doença apenas do setor de serviços, mas que está 

presente em todos os setores produtivos e aparece de forma importante no setor 

industrial. 

Picoloto e Silveira (2008), em um estudo de prevalência de sintomas 

osteomusculares em uma indústria metalúrgica, encontraram que 75,2% dos 

trabalhadores registraram algum sintoma musculoesquelético no último ano. Sendo 

que o perfil de trabalhadores da indústria era predominantemente de homens, com 

idade média de 33 anos e ocupando cargos operacionais, evidenciando uma maior 

ocorrência de queixas na região lombar. As atividades de trabalho realizadas em 

indústria metalúrgica se caracterizam pela presença de fatores biomecânicos como 

manuseio e transporte de carga, utilização de peso/força implicando em esforço 

físico e, em alguns casos, alta repetitividade. 
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Poucos estudos abordam as LER/Dort em metalúrgicos no Brasil. Fernandes 

(2004) descreve que ocorrência dos DME entre trabalhadores em pleno exercício da 

atividade ocupacional é pouco conhecida, particularmente entre trabalhadores 

industriais e que a escassez de estudos na população industriária se dá pela 

dificuldade de acesso à população trabalhadora em atividade nas empresas e as 

dificuldades metodológicas para avaliar a exposição ocupacional às demandas 

físicas e psicossociais. 

Picoloto e Silveira (2008) trazem outra problemática para o estudo das 

LER/Dort, que é o fato de que alguns autores não consideraram os acometimentos 

em região da coluna vertebral como LER/Dort, sendo esta uma das principais 

queixas de trabalhadores do ramo da indústria. 

Em uma atividade que se caracteriza pela sobrecarga de demandas físicas, 

com repetitividade de movimentos com braços e mãos, em um setor industrial, 

Fernandes (2004) encontrou que as modificações na produção para atender às mais 

diversas demandas do mercado geram exposição a longas jornadas de trabalho, 

marcadas por um ritmo de trabalho acelerado, com exigência de novas habilidades 

para atender às metas de entrega do produto no prazo exigido pelo cliente. 

Ainda de acordo com Fernandes (2004), as oscilações por conta das 

demandas do mercado intensificam as exigências/fatores de risco psicossociais, 

como o baixo controle dos trabalhadores e sua submissão às condições exigidas 

pela produção. Para a autora, a presença de demandas físicas (trabalho repetitivo, 

levantamento de carga) e demandas psicossociais (baixo controle dos trabalhadores 

sobre suas tarefas, pressão temporal e insatisfação no trabalho) compõem um 

universo favorável aos DME.  

Nesse contexto, os dados sobre doenças relacionadas ao trabalho na cidade 

de Camaçari-BA mostram uma tendência de crescimento das LER/Dort a partir do 

ano de 2002, estando relacionada temporalmente ao período de implantação do 

CIFN (Complexo Automotivo FORD Nordeste) na cidade.  

Silva (2002) em seu estudo sobre a evolução do número de atendimentos de 

casos de LER/Dort em uma unidade de saúde do trabalhador em Camaçari-BA, 
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mostrou que de 1995 a 2001 as LER/Dort representavam aproximadamente 16% da 

demanda desta unidade. Os resultados mostram que 72% dos casos atendidos 

eram em mulheres, 35% com idade entre 30 e 40 anos, mostrando uma 

predominância no sexo feminino em idade produtiva. Outro achado importante é que 

apesar da cidade de Camaçari-BA ter como principal atividade econômica o setor 

industrial, os casos de LER/Dort no setor de serviços representou cerca de 40% do 

total. É importante ressaltar que quando se observa os dados pela categoria 

ocupação, percebe-se que 28% dos casos trabalhavam no setor serviço ou na 

indústria, mas não diretamente ligado ao setor produtivo (Ajudante de 

cozinha/Copeiro/Cozinheiro ou Auxiliar de serviços gerais), enquanto 27,4% dos 

casos estavam diretamente ligados à atividade de produção e 44,6 foram descritos 

como outras atividades. 

Segundo estudo de Sena (2009), dados da SRTE (Superintendência Regional 

de Trabalho e Emprego) mostram que, no ano de 2007, 77% dos trabalhadores com 

LER/Dort atendidos na SRTE eram operadores das linhas de produção do CIFN, 

sendo que desses, 54% tinham até 29 anos e estavam no primeiro emprego e 58% 

eram do sexo masculino. O estudo evidencia ainda que os casos de LER/Dort 

advindos do CIFN foram responsáveis por alterar o perfil de atendimento na SRTE 

que até então tinha como demanda os casos de acidentes na construção civil, 

Leucopenia proveniente do pólo petroquímico e casos de Perda Auditiva Induzida 

por Ruído-PAIR. 

Dados do SINAN/Ministério da Saúde do período de 2007 a 2010 revelam que 

é mantida a tendência de predominância do sexo masculino nos casos de LER/Dort 

diagnosticados em Camaçari (Brasil, 2011a). Comparando os dados do estudo de 

Sena (2009) e os dados do SINAN com os dados apresentados no estudo de Silva 

(2000) sobre o começo da década, pode-se ter uma dimensão sobre a inversão do 

perfil de adoecimento por LER/Dort nos trabalhadores do município. Esses dados 

sugerem uma modificação no perfil de acometimento das LER/Dort em Camaçari, 

passando a atingir uma maioria de trabalhadores homens em idade produtiva, que 

desenvolvem incapacidade para o trabalho. 
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LER/Dort e incapacidade prolongada  

Constatada sua abrangência, os Distúrbios Osteomusculares Relacionadas 

ao Trabalho (Dort) configuram-se como problemas comuns de saúde, que atingem 

cerca de 30% da população mundial com mais de 25 anos e é um dos principais 

fatores contribuintes para o afastamento do trabalho e concessão de auxílio doença 

entre a população trabalhadora, o que pode gerar diversas consequências 

econômicas e sociais para os trabalhadores e suas famílias, empregadores e 

sociedade, com uma tendência de marginalizar o trabalhador do local de trabalho, 

aumentando o risco de aposentadoria por invalidez no futuro (Bültmann et al., 2007, 

2009; FASSA et. al., 2005).  

O fato do afastamento do trabalho se relacionar com um processo de 

autoafirmação de incapacidade faz com que os trabalhadores mantenham-se em 

atividade, apesar da exposição, para fugir da exclusão social sofrida pela população 

“não economicamente ativa”, além da própria experiência de se perceber doente e 

com limitações. Confluem sentimentos de vergonha, fraqueza, culpa, 

“vagabundagem” e preguiça, ampliando ainda mais o seu processo de adoecimento 

e seus impactos biopsicossociais. (Scopel, 2005).  

A incapacidade está intimamente ligada com o papel social do corpo. A partir 

do século XVIII, o corpo ganha um papel fundamental na sociedade humana e a 

partir do século XIX, com o advento do capitalismo e a mercantilização da força de 

trabalho, surge uma função social para a medicina que é a de preservar os corpos 

produtivos e assim, a manutenção da força produtiva (Foucault, 1984). A noção de 

incapacidade para o trabalho está ligada, portanto, à perda da capacidade dos 

sujeitos de trocarem a comercialização de seus corpos (força produtiva) por um 

assalariamento que lhes garanta as condições de sobrevivência (Takahashi, 2006). 

Vários modelos para a compreensão da incapacidade já foram formulados. 

Conforme o modelo atual, proposto pela Organização Mundial da Saúde – OMS, a 

incapacidade é um estado que é produto da interação entre os domínios da 

disfunção que o indivíduo apresenta, na estrutura ou função do corpo, limitação na 

realização das atividades, restrição na participação social e fatores ambientais que 
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participam como facilitadores ou barreiras para o desempenho dessas atividades de 

participação (Farias & Buchalla, 2005). 

Takahashi (2006) aponta que, na tentativa de se compreender a incapacidade 

por um olhar sóciomédico, três modelos interpretativos foram formulados: o modelo 

de Nagi, elaborado em 1979, a ICIDH – International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps (OMS, 1980) e sua versão atualizada denominada CIF 

(Classificação de Funcionalidades, Incapacidades e Saúde) (OMS, 2001), ambas 

elaboradas pela Organização Mundial de Saúde, e o Processo de Incapacitação de 

Verbrugge & Jette. 

De acordo com a autora:  

“O Esquema Nagi trabalha com os conceitos centrais de patologia ativa, 
deficiência, limitação funcional e incapacidade. A patologia ativa provoca a 
interrupção ou interfere no processo normal de funcionamento do organismo 
humano e inclui também os esforços que o organismo faz para retornar ao 
estado normal. Pode ser resultante de uma infecção, de um trauma, de um 
desequilíbrio do metabolismo etc... A deficiência é a perda ou a 
anormalidade anatômica, fisiológica, mental ou emocional. A limitação 
funcional é de natureza orgânica e reflete no desempenho do indivíduo 
como um todo. A incapacidade é a limitação no desempenho social definido 
em papéis e tarefas que correspondem ao esperado pela sociedade” 
(TAKAHASHI, 2006, p. 86). 

A ICIDH foi lançada pela OMS como um manual de classificação relativa às 

conseqüências da doença. Esta classificação fornece uma estrutura conceitual para 

a deficiência que é descrita em três dimensões: Impairment, Disability, e Handicap, 

traduzidos para o português como Deficiência, Incapacidade e Desvantagem. 

Deficiência diz respeito ao organismo da pessoa, toda perda ou anormalidade de 

uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Avaliação de 

deficiência requer julgamento do funcionamento do corpo e seus componentes de 

acordo com padrões aceitos. Incapacidade diz respeito ao desempenho da pessoa, 

expressa na restrição ou ausência, causada por uma deficiência da capacidade de 

realizar uma atividade, na forma ou dentro da margem que se considera normal para 

o ser humano e para o próprio indivíduo em momento anterior. Desvantagem 

compreende a pessoa como um ser social e reflete a interação com o meio e a 

adaptação do ambiente à pessoa (OMS, 1993). 
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Outro esquema explicativo para a incapacidade foi o processo de 

incapacitação de Verbrugge & Jette. Esse modelo é descrito pelos autores como 

sendo baseado no “Esquema Nagi” e com alguma influência também da ICIDH 

(principalmente na tentativa de ser um modelo possível de ser operacionalizado em 

pesquisas científicas), o que diferencia esse esquema dos demais é o fato de que 

ele tem como visão que o processo de incapacitação não é linear, e que fatores  

sociais, psicológicos, ambientais estão sempre se relacionando com o processo de 

incapacitação dos sujeitos e o influenciando positiva ou negativamente, pois na vida 

real esse processo não é natural nem linear, sendo sempre influenciado 

externamente (Verbrugge & Jette, 1994). 

Incapacitação refere-se aos impactos que as doenças crônicas e condições 

agudas têm sobre o funcionamento de determinados sistemas do corpo e na 

capacidade das pessoas de realizarem as suas ações cotidianas, esperadas 

socialmente. 

A incapacitação é geral, abrangendo todas as conseqüências da patologia 

para o funcionamento humano.  Esse modelo incorpora o termo "processo" que 

reflete o interesse na dinâmica de incapacidade, que é, a trajetória de 

conseqüências funcionais ao longo do tempo e os fatores que afetam sua direção, 

ritmo e padrões de mudança (Verbrugge & Jette, 1994). 

Para o modelo do processo de incapacitação, as deficiências são disfunções 

e significativas anormalidades estruturais em sistemas específicos do corpo, 

podendo ter conseqüências para as funções físicas, mentais ou sociais. Deficiências 

ocorrem em função da patologia primária ou secundárias, e isto vai depender do 

processo de incapacitação.    

Limitações funcionais são restrições na realização de atividades fundamentais 

de vida diária (AVD’s), físicas e mentais. Atividades físicas fundamentais são ações 

que incluem mobilidade global, capacidade de realização de movimentos, força 

muscular, capacidade para enxergar e ouvir. AVD’s mentais básicas são ações que 

incluem funções cognitivas e emocionais (memória de curto prazo, fala inteligível, 

orientação no tempo e no espaço, etc). Estas AVD’s constituem a interface básica 
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entre uma pessoa e os ambientes físico e social em que ela está inserida 

(Verbrugge & Jette, 1994). 

A incapacidade é experimentar dificuldades em realizar as atividades de 

qualquer domínio da vida devido a um problema físico ou de saúde. A incapacidade 

pode se manifestar na realização das AVD’s (habilidades para comer, hábitos de 

higiene, vestir-se, locomoção).  Pode ainda se manifestar na realização das 

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD’s) - afazeres domésticos, uso do 

dinheiro, fazer as compras, capacidade de comunicação independente. As primeiras 

são necessárias para a sobrevivência das pessoas, e as segundas garantem sua 

autonomia no contexto social (Verbrugge & Jette, 1994). 

Outros domínios devem ser levados em conta quando se pensa as 

repercussões que levam à incapacidade, como o lazer, os esportes, os trabalhos 

manuais, as atividades religiosas, as viagens, a socialização com amigos e parentes 

e o trabalho remunerado. Os autores consideram que uma visão mais abrangente e 

democrática das atividades humanas deve considerar a questão da incapacidade 

em todos os domínios da vida, e a presunção de que alguns domínios são mais 

relevantes que outros na vida das pessoas devem ser abandonados (Verbrugge & 

Jette, 1994). 

Outro importante modelo interpretativo para se compreender a incapacidade é 

o modelo social da deficiência, constituído a partir da década de 1960 por políticos-

teóricos que passaram a questionar o modelo médico, e explicar a deficiência por 

uma perspectiva social. A partir da articulação desse campo teórico-político surge a 

Upias (The Union of the Physically Impaired Against Segregation), fundada em 

Londres, e que formulou importantes contribuições para a compreensão das 

deficiências. Segundo a Upias é a sociedade que desabilita os deficientes, pois a 

deficiência é fruto de uma opressão social para com os indivíduos que possuem 

alguma lesão. Nesse sentido, a Upias define que lesão é a ausência parcial ou total 

de um membro, órgão ou existência de um mecanismo corporal defeituoso e a 

deficiência é a desvantagem ou restrição de atividade provocada pela organização 

social contemporânea que não leva em conta ou pouco considera aqueles que 
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possuem lesões físicas e os exclui das principais atividades da vida social (Upias, 

1976). 

Medeiros e Diniz (2004), ao discutirem o modelo social da deficiência 

argumentam que a deficiência é uma experiência resultante da interação entre 

características corporais do indivíduo e as condições da sociedade em que ele vive 

(combinação de limitações impostas pelo corpo com algum tipo de perda ou redução 

de funcionalidade com uma organização social pouco sensível à diversidade 

corporal). É importante destacar que os autores utilizam o termo deficiência para o 

que a tradução em português da CIF chama de incapacidade. Diniz et al. (2007) 

argumentam que a tradução da CIF para o português não levou em consideração 

todo o histórico de luta política e teórica que está por trás do termo deficiência, e que 

a tradução em português de “disability” para “incapacidade” não consegue 

representar o que o termo “disability” significa na língua mãe. A autora ainda 

argumenta que ao não considerar os termos, não se dá destaque à influência do 

modelo social de deficiência sobre a OMS, quando da discussão da atualização da 

classificação de deficiências.  

Para Medeiros e Diniz (2004): 

“Se para o modelo médico lesão levava à deficiência, para o modelo social 
sistemas sociais excludentes levavam pessoas com lesões à experiência da 
deficiência. Em síntese, o modelo médico identifica a pessoa deficiente 
como alguém com algum tipo de inadequação para a sociedade; o modelo 
social, por sua vez, inverte o argumento e identifica a deficiência na 
inadequação da sociedade para incluir todos, sem exceção” (MEDEIROS & 
DINIZ, 2004, p. 109). 

Nesse sentido, os autores argumentam que a saída para a superação das 

necessidades dos deficientes está em políticas sociais de inclusão, sem exclusão 

dos cuidados individuais e avanços tecnológicos, mas reconhecendo a necessidade 

de se aprofundar a discussão da deficiência não como uma “tragédia pessoal”, mas 

como um problema muito mais complexo quando se coloca no centro da análise 

toda a estrutura social que atinge não um deficiente de forma individualmente, mas 

todos aqueles que apresentam alguma deficiência. (Medeiros & Diniz, 2004). 

Para o INSS, o conceito de incapacidade laborativa ou incapacidade para o 

trabalho foi definido como:  
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“a impossibilidade do desempenho das funções específicas de uma atividade 

(ou ocupacção), em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas 

por doença ou acidente (...).”  

Conforme René Mendes “na imensa maioria das situações, a Previdência 

trabalha apenas com a definição apresentada, entendendo “impossibilidade” como 

incapacidade para atingir a média de rendimento alcançada em condições normais 

pelos trabalhadores da categoria da pessoa examinada”. E ainda ressalta que “na 

avaliação da incapacidade laborativa, é necessário ter sempre em mente que o 

ponto de referência e a base de comparação devem ser as condições daquele 

próprio examinado enquanto trabalhava, e nunca os da média da coletividade 

operária” (MENDES, 2006, p. 60). A incapacidade para o trabalho ainda pode ser 

classificada como: total ou parcial, temporária ou indefinida, uniprofissional, 

multiprofissional e oniprofissional. 

Para a Organização Internacional do Trabalho – OIT, o conceito de 

incapacidade que melhor pode incluir a complexidade que cerca esse processo é o 

de que:  

“A incapacidade pode ser descrita como o efeito, determinado pelo meio, de 
uma deficiência que, ao interagir com outros fatores em um contexto social 
específico, pode fazer com que um indivíduo experimente uma 
desvantagem indevida em sua vida pessoal, social ou profissional”.  

Percebe-se, portanto, que existe uma clara diferença entre os conceitos de 

incapacidade para o trabalho adotados pela previdência social no Brasil em relação 

aos conceitos utilizados pela OIT e pela OMS através da CIF. O conceito utilizado 

pela OIT aproxima-se do modelo social da deficiência, retirando a responsabilidade 

da incapacidade do indivíduo, diferenciando a incapacidade (expressa na atividade e 

participação social) das alterações anatômicas ou da redução da função e 

enfatizando a influência do contexto social sobre o indivíduo com um determinado 

estado de saúde (Momm & Ranson, 2001). 
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3.3 O Setor Automotivo em Camaçari 

O município de Camaçari está situado na região metropolitana de Salvador 

(RMS), a 41km da capital.Tem uma população aproximada de 242.984 mil 

habitantes, sendo 120.626 homens e 122.358 mulheres. A população se concentra 

na área urbana com 232.045 pessoas (95%) enquanto que na área rural encontram-

se 10.939 pessoas (5%) (IBGE, 2010). 

Camaçari possui o maior PIB (Produto Interno Bruto) industrial do Nordeste, 

de R$ 8 bilhões, e sua economia corresponde a 8,67% do PIB Estadual. Esse 

cenário é possível, graças à posição que Camaçari ocupa na industrialização 

baiana, correspondendo a 35% da industrialização do estado, com isso o município 

possui o maior PIB per capta da Bahia (IBGE, 2010). 

O setor metalúrgico automotivo, apesar de novo no estado da Bahia, já 

aparece como um dos maiores setores da indústria, tanto no volume arrecadado 

quanto no número de empregos gerados. O complexo industrial automotivo 

implantado em Camaçari é responsável por cerca de nove mil empregos diretos, 

sendo que a maioria dos empregos está relacionada com a atividade de produção. 

(Sena, 2009; FIEB, 2010). 

A implantação do CIFN na cidade de Camaçari obedeceu à lógica de 

incremento da produção de veículos para o mercado interno e exportação para 

países da America Latina e está ancorada no signo da reestruturação produtiva 

mundial. Com a necessidade de reduzir os custos da produção, as indústrias 

automotivas têm migrado para países periféricos e para regiões periféricas nesses 

países. 

O setor automotivo brasileiro já possui 50 anos, mas foi a partir da década de 

1990 que foi possível observar um maior crescimento no país. O Brasil é hoje o 

sexto maior produtor de veículos do mundo, contando com 26 diferentes 

montadoras. São 53 plantas industriais entre fabricantes de autoveículos, máquinas 

agrícolas automotrizes, motores e componentes distribuídas por nove estados e 

mais de 39 municípios. A indústria automotiva nacional tem hoje capacidade 

instalada para produzir 3,5 milhões de veículos por ano e produziu em 2011 3,4 
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milhões, apresentando participação de 19,5% sobre o PIB industrial e de 5,2% sobre 

o PIB total do país. (ANFAVEA, 2012). 

De acordo com Gomes (2012) nos últimos anos ocorreu um processo de 

descentralização geográfica do setor automotivo, sendo que até a década de 1990, 

a maior parte das montadoras encontrava-se na região do ABC Paulista, e hoje, 

veículos automotores são fabricados em diversas regiões do país, com destaque 

para a Bahia, onde a fábrica da Ford em Camaçari é responsável pela montagem de 

cerca de 10% dos veículos nacionais, o Paraná, com a implantação das fábricas da 

Volkswagen e da Renault e o Rio Grande do Sul, que recebeu uma fábrica da 

General Motors. Esse processo de interiorização ainda em curso do setor 

automotivo (previsão de novas fábricas para Bahia e Pernambuco) é reflexo das 

constantes reestruturações produtivas vividas pelo setor após a crise do Fordismo 

na década de 1980, que obrigou a chegada de fábricas ao país e das diversas 

movimentações do governo brasileiro para expandir a indústria automobilística no 

país.  

As intervenções do Estado Brasileiro são marcadas pela abertura da indústria 

em 1990 e por diversos planos de ajuda às indústrias nessa década, com destaque 

para o Plano Automotivo Geral, que regulou o setor e para o Regime Automotivo 

Especial ou Regional de 1996. Além do regime automotivo geral, o governo federal 

publicou em dezembro a criação de incentivos especiais para as firmas que se 

instalassem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Essas políticas do 

Estado Brasileiro foram responsáveis pelo processo de desconcentração da 

indústria automobilística nacional (Gráfico 1) (Negri, 1999; Sena, 2009; ANFAVEA, 

2012). 

De acordo com Negri (1999) o Regime Automotivo Especial previa: 

“A importação de peças e componentes com a redução de 90% do II até o 
ano de 1999; 

Aquisições de máquinas e equipamentos fabricados no Brasil dão direito a 
um bônus de 200% para importação e, no caso de aquisições de 
ferramentas fabricadas no Brasil, de 150%; 

Os bônus de importação estarão vigorando durante toda a vigência do 
regime; 
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O regime especial isenta do IPI as aquisições de máquinas e equipamentos 
até 1999 e reduz em 45% o IPI nas aquisições de matérias-primas e 
insumos; 

Além desses incentivos, a medida isenta tais aquisições do Imposto de 
Renda calculado com base no lucro da exploração do empreendimento, do 
adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante e também do 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de câmbio 
realizadas para pagamento dos bens importados; 

Até o final de 1998, essas medidas não foram eficientes na atração de 
investimentos para a região de cobertura;” (NEGRI, 1999, p. 217). 

Devido a essas medidas, uma guerra fiscal entre estados brasileiros passou a 

ser desenvolvida na tentativa de atrair as plantas das fábricas. A disputa se deu 

através de vantagens oferecidas no oferecimento de infraestrutura, condições de 

assalariamento, renúncia fiscal em receita estadual através de redução do ICMS. 

(Oliveira & Sousa, 2006 apud Gomes, 2012). 

Sena (2009) destaca que a partir da implantação do Regime Automotivo 

Especial a Bahia recebeu o interesse de várias montadoras, que se habilitaram para 

construir empreendimentos em estados como Bahia, Ceará, Goiás, Tocantins e 

Acre. Vinte e cinco empresas haviam se comprometido a investir 3,53 bilhões de 

dólares nesses estados, sendo que a Bahia receberia investimentos que 

representariam 50% desse valor. Empresas como Tatra (caminhões), Daelim 

(motos), PP/Malagutti (mobiletes), Pondetera/Piaggio (vespas), Hyundai (utilitários 

H-100) e Asia Motors (Towner e Topic) suspenderam seus investimentos na Bahia, 

inclusive com casos de empresas que receberam isenções de impostos do governo 

federal e não entregaram sua contrapartida.  

A busca por novos investimentos para a Bahia colocou o estado numa disputa 

contra o Estado do Rio Grande do Sul, que já tinha assinado protocolos de intenção 

para a instalação da Ford. A Ford buscava no Rio Grande do Sul uma faixa de 

incentivos no mesmo patamar que tinha sido oferecido à General Motors (US$ 310 

milhões em empréstimos oficiais para financiar a compra do terreno, a uma taxa de 

juros de 6% ao ano, cujo início de pagamento seria a partir de 2002; isenção de 

impostos por quinze anos; construção de um porto privado e de um canal marítimo 

de acesso; fornecimento da infraestrutura (água, gás natural, energia elétrica e 

sistema de telecomunicações) a taxas subsidiadas, além do fornecimento de 

transporte público até a fábrica). Com os embates políticos com o novo governo do 
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Rio Grande do Sul, abriu-se a possibilidade da Bahia entrar na disputa pela vinda da 

Ford, o que recebeu apoio de amplos setores no Estado. (Sena, 2009) 

Gráfico 01 – Comparativo da concentração de montadoras por estado 

Brasileiro em 1990 e 2011. 

 

      

Fonte: ANFAVEA, 2012 

Na Bahia, um amplo arco de alianças se formou para tentar atrair a instalação 

da Ford Motor Company que estava com previsão de instalação de sua nova planta 

no Rio Grande do Sul. De acordo com Franco (2008), houve um intenso processo de 

articulação em Brasília para prorrogar o prazo para que as montadoras pudessem se 

beneficiar das medidas do Regime Automotivo Especial. O prazo havia terminado 

em maio de 1997, mas a partir de uma ampla mobilização dos deputados, 

juntamente com o governo estadual e do então presidente do senado Antonio Carlos 

Magalhães, conseguiram a prorrogação do prazo de habilitação para as indústrias 

automotivas que desejassem se instalar nas regiões Norte, Nordeste ou Centro- 
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Oeste. Em julho de 1999 foi editada a Medida Provisória 1916/99, que garantiu à 

montadora a redução de 32% de IPI. No pacote de incentivos foram adicionados 

ainda o financiamento do BNDES, no valor de 700 milhões de reais e as isenções de 

impostos municipais. No âmbito do governo do Estado da Bahia, foi aprovada a Lei 

7537/99, que instituiu o Programa Especial de Incentivo ao Setor Automotivo da 

Bahia – PROAUTO, que estabeleceu uma série de benefícios para a instalação da 

Ford, dentre eles:  

“Financiamento de capital de giro em até 12% do valor do faturamento bruto 
da empresa, inclusive o importado, durante um período de 15 anos; 

Carência de 10 anos e amortizações de 12 anos; 

98% (noventa e oito por cento) de desconto sobre as primeiras 72 parcelas 
do empréstimo; 

Financiamentos a investimentos fixos e despesas com implantação do 
projeto, pelo prazo de 15 anos; 

Carência de cinco anos e amortizações em 10 anos; 

Taxa de juros de 6% a.a. sem atualização monetária; 

Capitalização dos juros no período de carência; 

Isenção total de ICMS, 

Financiamento de despesas com pesquisas e desenvolvimento de produtos. 

Substituição das mesmas condições, em caso de mudanças decorrente de 
reforma do sistema tributário ou impossibilidade jurídica de adotar o 
tratamento na referida lei; 

Elaborar e executar projetos e serviços de infra-estrutura” (Bahia, 1999). 

Sena (2009), ao analisar o montante de isenções fiscais recebido pela Ford 

para instalar na Bahia sua planta observa: 

“Entretanto, é interessante observar que o total de incentivos concedidos à 
Ford, que somaram à época R$ 2.402 bilhões seria suficiente para construir 
com sobras as fábricas das outras três montadoras, visto que a soma dos 
incentivos concedidos à Renault, General Motors e Mercedes foi da ordem 
de R$ 1.804 bilhões” (SENA, 2009, p.73). 
 

Dada as condições objetivas, no início dos anos 2000 foram iniciadas as 

obras de instalação do Complexo Industrial Ford Nordeste na cidade de Camaçari, 

escolhida estrategicamente para receber a fábrica pela sua localização na região 

metropolitana de Salvador e por possuir uma rede de infraestrutura para a indústria 

devido à localização do polo petroquímico. O Complexo iniciou suas atividades 
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oficialmente em outubro de 2001, modificando de forma profunda a estrutura 

socioeconômica do município de Camaçari. 

Os dados apresentados por Gomes (2012) – Tabela 01 – são ilustrativos da 

dinâmica de crescimento da economia de Camaçari após a instalação do CIFN. A 

autora destaca que não é possível atribuir apenas à instalação do complexo os 

resultados de crescimento da economia da cidade, mas que a chegada do CIFN 

contribuiu em muito para o crescimento da economia.  

Tabela 01. Comparativo do estoque de emprego Camaçari – 2000 e 2010 

 

Fonte: Gomes, 2012 

Parte desse crescimento, principalmente no setor de serviços se dá pelo fato 

de que no acordo para a instalação da fábrica foi exigido contratação de mão de 

obra local. Franco (2009) descreve que a mão de obra empregada é composta por 

79% de residentes em Camaçari e Dias D’Ávila e por apenas 17% de residentes em 

Salvador. A autora argumenta que esse foi um importante fato para quebrar o ciclo 

da indústria petroquímica, que tinha a maior parte da mão de obra de fora da cidade, 
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principalmente os operários especializados e os trabalhadores da gerência das 

fábricas, possibilitando com esse novo cenário uma nova urbanização de Camaçari. 

O Complexo Industrial Ford Nordeste, planta instalada em Camaçari (Figura 1 

e 2) tem capacidade para produzir 250 mil veículos por ano. A planta reúne sob o 

mesmo teto a Ford e 27 parceiros, que fornecem sistemas para os veículos 

diretamente na linha de montagem, em um sistema de condomínio industrial. A 

planta possui um alto padrão de automação industrial, contando com mais de 512 

robôs e sistemas eletromecânicos de automação, com um modelo de produção, 

chamado montagem modular sequenciada, aplicado pela primeira vez dentro da 

Ford Mundial. Seu principal diferencial é a participação de fornecedores diretamente 

na linha de montagem e no processo de produção e não apenas no fornecimento 

dos componentes do veículo, compartilhando das instalações e das 

responsabilidades (FORD, 2012). 

Figura 01 – Planta do Complexo Industrial Ford Nordeste 

     
Fonte: Gomes, 2012. 

 

 

 

 



45 

 

  

Figura 02 – Organização da produção no CIFN 

   

Fonte: Lucaks, 2005. 

O condomínio industrial é uma configuração, na qual alguns fornecedores 

escolhidos pelas montadoras se instalam junto às plantas das indústrias, objetivando 

reduzir custos em estoques, processos, transporte e facilitar a integração entre os 

parceiros. Os condomínios industriais permitem que as empresas centrais 

estabeleçam com outras empresas menores relações, mais distantes, de apenas 

entregas de pequenos lotes (Just in time) até o processo atual de fornecimento de 

subconjuntos ou subsistemas completos na linha de montagem, aumentando a 

corresponsabilidade das empresas no processo produtivo (Salerno, 2003) 

O CIFN iniciou seu processo de produção buscando atingir a meta de 

organizar a produção entre os 27 parceiros (Descritos no quadro 01) para 

funcionarem como uma só fábrica, e assim atingir a meta de produzir um carro a 

cada 80 segundos. Do final de 2001 até abril de 2002, quando passou a ser 

produzido o Ford Fiesta, o complexo passou por um período de ajuste até chegar ao 

estágio que a empresa denominou de unidade com “defeito zero”, baseado no 

controle de qualidade da montadora.  
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Quadro 01. Empresas que compõem o Consórcio Industrial do CIFN 

 

Gomes (2012) descreve o processo produtivo no complexo como:  

“Mais especificamente, os fornecedores sistemistas participam diretamente 
da linha de montagem e do processo de produção ligados à montadora, 
sendo encarregados não somente do fornecimento dos componentes, mas 
da junção das partes finais a serem entregues à Ford e, por isso mesmo, 
desenvolvem suas atividades sob o mesmo teto em que esta realiza a 
montagem final do produto. São fornecedores de serviços de logística 
integrada, de gerenciamento e provisão de serviços gerais e de 
componentes automotivos propriamente ditos, totalizando 27 empresas 
sistemistas, das quais apenas duas representam fornecedores locais, 
ambas multinacionais: um fabricante de pneus e uma empresa de 
manutenção industrial. É importante observar, porém, que o índice de 
nacionalização do complexo é bastante elevado, com diversas empresas 
fornecendo componentes produzidos no país” (GOMES, 2012, p.52). 

Essa cadeia de fornecedores da Ford, que organizadas nesse modelo de 

produção não podem ser vistas apenas como fornecedores, já que são integrados 

ao processo de produção e possuem responsabilidades pelo processo produtivo 

final, é organizada de forma a conseguir os melhores resultados para a o processo 

produtivo e, para isso, cada empresa utiliza uma série de sistemas de 
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monitoramento de qualidade como exigências da Ford para participarem da sua 

cadeia produtiva.  

 

3.4 Ser Homem, (não) Ser Homem: Como se constitui a masculinidade? 

Compreender a experiência do adoecimento de homens com LER/Dort nos 

remete à necessidade de envolver uma categoria fundamental presente na vida dos 

homens: a masculinidade. Tomamos aqui alguns elementos teóricos sobre a 

masculinidade, dentre eles o pensamento de Connell (2005) que descreve que a 

masculinidade ocupa um lugar na dimensão simbólica, nas relações sociais e 

institucionais. Kimmel (1998) descreve as masculinidades e não a masculinidade, 

como socialmente construídas, que variam de cultura a cultura, que variam em 

qualquer cultura no transcorrer de certo período de tempo e que variam em qualquer 

cultura através de um conjunto de outras variáveis, outros lugares potenciais de 

identidade e variáveis no decorrer da vida de qualquer homem individual.  

De acordo com Garcia (1998), a construção social do gênero determina as 

características, os atributos e comportamentos de homens e mulheres. Mead (1935 

apud Garcia, 1998) descreve que a variação nas culturas modifica as prescrições de 

gênero, demonstrando que a cultura é a causa mais decisiva das diferenças. 

Considerando gênero como um produto histórico, o sociólogo Anthony 

Giddens ao conceituar gênero fala que essa categoria “diz respeito às diferenças 

psicológicas, sociais e culturais entre homens e mulheres. O gênero está ligado a 

noções socialmente construídas de masculinidade e feminilidade” (GIDDENS, 2005, 

p. 102). De acordo com Connell (2005, p.195) “toda cultura tem uma definição da 

conduta e dos sentimentos apropriados para os homens”. Gomes (2010, p.14) 

destaca que o gênero inclui “as maneiras de como as pessoas devem agir, pensar e 

sentir, para serem consideradas homens ou mulheres”. Em consequência, homens 

jovens são estimulados a agir e a sentir a partir desta conduta, de forma a se 

distanciarem de comportamentos caracterizados como femininos.  

Para Almeida (1996, p.161), masculinidade e feminilidade não são 

sobreponíveis, respectivamente, a homens e mulheres: “são metáforas de poder e 
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de capacidade de ação, como tal acessíveis a homens e mulheres”. Argumenta 

ainda que se assim não fosse, não se poderia falar nem de várias masculinidades 

nem de transformações nas relações de gênero.  

Em um estudo clássico sobre as relações entre os sexos na sociedade, Pierre 

Bordieu em “A dominação Masculina” traz importantes contribuições para 

compreender as bases para a organização da divisão social entre os sexos, e 

principalmente as relações de poder e dominação masculina. A construção social de 

uma divisão entre os sexos, baseada na naturalização das diferenças entre os 

sexos, colocando-os como “variantes superiores e inferiores da mesma fisiologia”, 

relacionado o masculino a uma diversidade de características ditas positivas da 

natureza dá inicio a legitimação da figura do masculino como lugar de superioridade. 

(BOURDIEU, 2002, p. 24). 

“(...) A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que 
tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão 
social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a 
cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a  
estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia ou de  mercado, 
reservados aos homens, e a casa, reservada às  mulheres; ou de mercado, 
reservado aos homens e a casa, reservada as mulheres; ou, no interior 
desta, entre a parte masculina, como o salão, e a parte feminina, como o 
estábulo, a água e os vegetais [...] O mundo social constrói o corpo como 
depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes. Esse 
programa social de percepção incorporada aplica-se a todas as coisas do 
mundo e, antes de tudo ao próprio corpo, em sua realidade biológica: é ele 
que constrói a diferença entre os sexos biológicos, conformando-as aos 
princípios de uma visão mítica do mundo, enraizada na relação arbitrária de 
dominação dos homens sobre as mulheres, ela mesma inscrita, com a 
divisão do trabalho, na realidade da ordem social (...)” (BORDIEU, 2002, p. 
19, 20). 

Essa divisão social é responsável pela consolidação de um ethos masculino, 

sempre relacionado a características como alto, cima, seco, quente, ativo, móvel, 

livre e viril. Para o feminino é destinado então todas as características que se 

contrapõem às masculinas, sempre reservando para essas a inferioridade. Esta 

constituição de uma identidade vai sendo forjada ao longo da história dos homens, 

sendo que à medida que vão crescendo devem ser afastados das características 

femininas, geralmente ligadas à mãe e passando por rituais de passagem para o 

universo masculino, que lhes atestem a masculinidade, sempre em busca do ideal 

masculino de virilidade.  
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“(...) A virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, 
mas também como aptidão ao combate e ao exercício da violência 
(sobretudo em caso de vingança), é, acima de tudo, uma carga. Em 
oposição à mulher, cuja honra, essencialmente negativa, só pode ser 
defendida ou perdida, sua virtude sendo sucessivamente a virgindade e a 
fidelidade, o homem “verdadeiramente homem” é aquele que se sente 
obrigado a estar à altura da possibilidade que lhe é oferecida de fazer 
crescer sua honra buscando a glória e a distinção na esfera pública. A 
exaltação dos valores masculinos tem sua contrapartida tenebrosa nos 
medos e nas angustias que a feminilidade suscita: fracas e princípios de 
fraqueza enquanto encarnações da vulnerabilidade da honra (...)” 
(BOURDIEU, 2002, p. 64). 

Essa construção social é responsável pela constituição de um modelo 

masculino que envolve várias qualidades já listadas anteriormente, somadas as 

características de coragem, força, dureza. A afirmação dessas características 

masculinas para Bourdieu (2002) é relacional, construída diante de outros homens, 

para outros homens e contra as características de feminilidade. Essa disputa 

cotidiana por manter e expor os traços masculinos que lhes concede o poder faz 

parte desse cotidiano masculino na sociedade atual. 

Connell (2008) afirma que apesar de existir uma masculinidade hegemônica 

que define condutas, não há um padrão único de masculinidade que é encontrado 

em todas as culturas e em todos os períodos da história. Pelo contrário, há 

evidências muito claras e extensas que existem vários padrões de masculinidade. 

Existem várias definições do que significa ser um homem, e há diversas 

maneiras para que os homens vivam em relações de gênero.  

Brannon e David (1976 apud Garcia, 1998) estabelecem algumas 

características básicas da masculinidade americana dominante, as quais a autora 

toma para ajudar na reflexão sobre a masculinidade brasileira: 

“1. No Sissy Stuff: Os homens não podem fazer nada que remotamente 
sugira feminilidade. A masculinidade é vivenciada como um repúdio e uma 
desvalorização do feminino; 

2. Be a big Weel: A masculinidade é medida pelo poder, pela riqueza e pelo 
sucesso adquiridos pelos homens; 

3. Be a Sturdy Oak: A masculinidade depende do homem ser 
emocionalmente reservado. A dependência em momentos de crise requer 
que os homens não revelem seus sentimentos; 

4. “Give ‘em Hell”: Arrisque-se sempre, mesmo que para isso tenha que se 
utilizar de meios agressivos.” 
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É possível estabelecer um nexo entre o modelo de masculinidade americana 

dominante e o padrão de masculinidade presente no senso comum no Brasil. Para 

Connell (1995, p. 189) nós “vivenciamos as masculinidades (em parte) como 

tensões musculares, posturas, habilidades físicas, formas de nos movimentar e 

assim por diante”. 

Nesse contexto, é essencial tomar o conceito de Connell (2005) de 

masculinidade hegemônica, para compreender que esta não é uma categoria 

estática, mas representa a legitimidade do patriarcado, garantindo a posição 

dominante dos homens. A partir do conceito de masculinidade hegemônica, é 

possível compreender as outras categorias elencadas por esse autor, como a de 

masculinidade subordinada, que representa as relações de gênero onde há 

dominação entre grupos de homens (heterossexuais x homossexuais; homens que 

ocupam diferentes posições na estrutura social), aproximando-se ao simbólico da 

feminilidade. Outra categoria descrita por Connell é a de cumplicidade. A 

masculinidade cúmplice se define pela ligação com o projeto de masculinidade 

hegemônica, mas sem assimilá-la totalmente. A masculinidade marginalizada se 

refere à relação entre as masculinidades e as classes ou grupos étnicos dominantes 

e subordinados.  

A consideração de que existe uma multifatorialidade na construção da 

masculinidade, que passa pelo sexo, pela classe social, raça, etc. é importante para 

entender que os padrões de masculinidades não são fixos, mas construídos 

socialmente, são passíveis de mudança, sofrendo influência sócio-política-cultural, 

podendo possibilitar a mudança nas relações de gênero (Coelho & Carloto, 2003). 

Nolasco (1995), discutindo as fragmentações sociais nas sociedades pós-

industriais, chama atenção para a possibilidade de novos engajamentos para 

homens e mulheres em novas experiências, que ainda que esteja baseado na 

dualidade masculino-feminino passa a permitir relativizações e abre espaço para 

novas representações do homem.  

Em um ensaio sobre o novo homem contemporâneo, Pereira (1995) traz para 

o debate sobre o masculino uma importante reflexão: É possível falar em masculino? 

O autor argumenta que a influência das transformações sociais, dos movimentos 



51 

 

  

Gay e Feminista trouxeram para o campo teórico das teorias de gênero 

contribuições que permitem um novo olhar para as diversas possibilidades de 

pensar a identidade masculina.  

Almeida (2000 apud Gomes, 2010) discute que masculinidade e feminilidade 

é um conjunto de qualidades que podem ser vividas por ambos os sexos, e que, 

portanto, é possível encontrar homens com comportamentos e emoções ditas 

femininas sem exercê-las de forma exclusiva. Nesse sentido, pensar o ser homem 

hoje requer dos estudiosos do tema um cuidado, principalmente quando estamos 

pensando na relação entre homens e saúde, pois a possibilidade de múltiplas 

masculinidades nos exige olhar para múltiplas problemáticas em saúde. 

Gomes (2010) contribuindo com o debate sobre o tema da saúde do homem 

chama a atenção para que essa abordagem leve em conta as diferentes 

possibilidades, pensando que homens em faixas etárias, classes econômicas, raça-

etnia, entre outras características diferenciadoras vão requerer abordagens 

diferenciadas para as suas necessidades de saúde. 

A política nacional de saúde do homem (Brasil, 2008) é um importante 

instrumento para se pensar dentro do Sistema Único de Saúde o acesso dos 

homens às ações e serviços de saúde. Orientada pelo debate de gênero e pensando 

a saúde dos homens a partir das perspectivas de múltiplas masculinidades e de 

masculinidade hegemônica, a política tem um potencial de acompanhar a saúde dos 

homens com relação a uma série de agravos relacionados.  

O texto da política enumera uma série de princípios e diretrizes, que devem 

ser observados na formulação de ações e serviços para atenção integral à saúde 

dos homens. Tem como princípios gerais a humanização e a qualidade dos serviços, 

destacando que para isso é preciso observar alguns elementos: 

“1. Acesso da população masculina aos serviços de saúde hierarquizados 
nos diferentes níveis de atenção e organizados em rede, possibilitando 
melhoria do grau de resolutividade dos problemas e acompanhamento do 
usuário pela equipe de saúde;  

2. Articular-se com as diversas áreas do governo, com o setor privado e a 
sociedade, compondo redes de compromisso e corresponsabilidade quanto 
à saúde e a qualidade de vida da população masculina;  
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3. Informações e orientação à população masculina, aos familiares e a 
comunidade sobre a promoção, prevenção, proteção, tratamento e 
recuperação dos agravos e das enfermidades do homem;  

4. Captação precoce da população masculina nas atividades de prevenção 
primária relativa às doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros 
agravos recorrentes;  

5. Capacitação técnica dos profissionais de saúde para o atendimento do 
homem;  

6. Disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos; 

7. Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e avaliação 
continuada dos serviços e do desempenho dos profissionais de saúde, com 
participação dos usuários; e  

8. Elaboração e análise dos indicadores que permitam aos gestores 
monitorar as ações e serviços e avaliar seu impacto, redefinindo as 
estratégias e/ou atividades que se fizerem necessárias” (Brasil, 2008, p. 
28,29).” 

É importante destacar que mesmo com princípios e diretrizes amplos, 

centrado na integralidade, abordando diferenças entre os agrupamentos de homens 

com demandas diferenciadas de saúde, a política nacional de saúde do homem não 

agrega a temática trabalho para pensar a saúde do homem, utilizando a temática 

trabalho apenas para pensar as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, a 

PNAISH não leva em consideração que um importante determinante social de saúde 

é o trabalho e que é nos ambientes de trabalho que muitos homens adoecem e 

morrem no país, além de que a relação da saúde com a capacidade de trabalho tem 

sido um tema de interesse para os homens, o que poderia ser levado em conta na 

atração dos homens para o cuidado em saúde.  
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4 CAPÍTULO II - ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

O presente estudo é fruto da minha aproximação com trabalhadores do CIFN, 

componentes de CIPAS de diversas empresas do complexo, que me apresentaram 

o problema vivenciado no “chão da fábrica”. A priori, minha aproximação se deu na 

perspectiva de formação desses “cipistas” sobre “as LER” e como eles poderiam 

atuar para minimizar os problemas. Os relatos dos metalúrgicos me levaram a ter 

cada vez mais indagações sobre o tema. Inicialmente o estudo trataria apenas dos 

significados do adoecimento por LER/Dort em metalúrgicos, porém as ricas 

discussões no percurso do mestrado fizeram emergir o objeto que já pulsava na fala 

desses homens metalúrgicos: a relação das “LER” com a vida dos homens 

metalúrgicos. Nesse sentido, a formulação do objeto central de investigação: a 

constituição da incapacidade por LER/Dort em homens, foi elaborado. O setor 

metalúrgico é um universo masculino e as LER/Dort uma doença de maior 

prevalência entre as mulheres, portanto, entender os significados atribuídos por 

homens para o adoecimento por LER/Dort poderá contribuir com o debate atual da 

saúde do homem e da reabilitação de trabalhadores no Brasil. 

 

4.1 - Abordagem Teórico-Metodológica 

Entendendo que a experiência de adoecimento é um processo complexo, pois 

a doença não se expressa apenas na sua forma física, mas também subjetiva -  

como os indivíduos vivenciam o adoecimento e como significam essa experiência 

(Helman, 2006) - este estudo exploratório busca compreender como os homens 

metalúrgicos vivenciam no “mundo da vida” a experiência da incapacidade por 

LER/Dort e como essas vivências geram significantes que podem ser apreendidos 

desses contextos. Para isso fazem-se aproximações com a antropologia 

interpretativa e a antropologia da saúde.  

Alves e Rabelo (1999), dizem que toda enfermidade envolve interpretação e 

julgamento e, portanto, um processo de construção de significado. A aproximação 

com as experiências subjetivas individuais, com a produção de significados para o 

processo de adoecimento, nos remete à necessidade de entender o sistema cultural 
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e compreender como essas vivências subjetivas, tornam-se experiências 

intersubjetivas a partir de modos distintos de comunicação e interpretação. 

Para Good “a doença ocorre naturalmente, não no corpo, mas na vida”. 

Portanto, “a localização da desordem nos diz muito pouco sobre o porquê ela 

ocorreu naquele local ou como ela funciona”. Este ponto de vista permite examinar 

como os homens metalúrgicos, aqui entrevistados, vivenciam seu adoecimento, 

deslocando esta investigação do sentido ontológico da doença, para a compreensão 

deste fenômeno “no tempo, no lugar na história e no contexto da experiência de vida 

e do mundo social. Seu efeito está no corpo, mas no corpo no mundo.” (Good,1994. 

p.133, Tradução Livre). 

Optou-se neste estudo pela aproximação simultânea das noções de illness e 

sickness, propostas por Kleinman (1998). Para este autor, a primeira noção integra 

como “a pessoa doente e os membros da família ou rede social mais ampla 

percebem, convivem com e respondem aos sintomas e incapacidade”. Para além da 

doença biológica, existe um fenômeno que acontece no mundo da vida, que faz os 

indivíduos sentirem mais que sintomas, mas sensações psíquicas, emocionais, 

subjetivas do processo de adoecimento.  

Este conceito permite um reposicionamento na forma de observar os 

processos de saúde e doença, integrando elementos centrais do interesse deste 

estudo, como apresentado pelo autor a seguir: 

“Os problemas da illness são as principais dificuldades que os sintomas e a 
incapacidade criam em nossas vidas. (as nossas dores de cabeça pode 
tornar impossível nos concentrarmos no nosso trabalho intelectual e no 
nosso trabalho doméstico, levando a frustração e ao fracasso). Nós 
podemos sentir uma angústia grande por que ninguém pode ver a nossa dor 
e, portanto objetivamente determinar qual é a nossa incapacidade real (ou 
se a nossa incapacidade é real). Como resultado nós sentimos que não se 
acredita em nossas queixas e nós experimentamos uma pressão frustrante 
para provar que nós estamos com dor constante. Nós podemos nos tornar 
desmoralizados e perder a nossa esperança de melhorar ou nós podemos 
ficar deprimidos pelo nosso medo de morte e de nos tornarmos inválidos. 
Nós podemos ficar tristes com relação à nossa saúde perdida, a nossa 
imagem corporal alterada e a nossa alto-estima pode declinar 
perigosamente. Nós podemos nos sentir envergonhados por causa de uma 
desfiguração. Todos esses são problemas da illness” (KLEINMAN, 1998, p. 

4). 

Ampliando a abrangência deste fenômeno, tomou-se de forma privilegiada a 

noção de sickness - “o entendimento de um distúrbio ou desordem no seu sentido 

genérico em toda uma população em relação às forças macrossociais (econômicas, 
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políticas e institucionais)” (KLEINMAN, 1998, p. 6). Essa formulação nos ajuda a 

compreender que a doença para além da visão biomédica (disease) e de uma visão 

subjetiva e social ao nível individual e relacional (illness), possui também uma 

vertente macro, fenômeno que integra um conjunto de elementos socioculturais, 

conformando um “mundo da doença”, constituído por significados, práticas e 

instituições associadas à enfermidade ou ao sofrimento (Alves, 2006). 

Alves (2006), em revisão, discute alguns trabalhos que adotam a “abordagem 

fenomenológica-hermenêutica” e que expressam uma preocupação em 

compreender e problematizar como os indivíduos vivenciam uma “experiência de 

sentir-se mal” e como atribuem significações a esta experiência. Por meio da 

contrastação de diferentes pontos de vista advindos da fenomenologia e das 

abordagens sistêmicas, o autor reconhece a intersubjetividade enquanto “o solo 

sobre o qual são elaboradas as diversas interpretações do mundo da vida cotidiana” 

e, portanto, defende a doença enquanto um fenômeno “sickness”, ou seja, diz 

respeito a um conjunto de elementos sócio-culturais interligados (Alves, 2006, p. 

1553).   

Para este estudo, a aproximação da fenomenologia-hermenêutica funcionou  

como suporte para o objeto de estudo aqui construído, englobando as interações 

entre diferentes dimensões, incluindo a experiência de adoecimento em sujeitos 

concretos e  o modo de ser desses sujeitos no mundo. 

A escolha pela perspectiva compreensiva nos aproximou de Ricoeur (1987), 

sobre a teoria da interpretação e a advertência sobre o processo dinâmico e 

complexo da interpretação-compreensão. Para este autor, a compreensão baseada 

nas experiências de outros sujeitos ou de outras mentes semelhantes às nossas, 

precisa ser pensada tanto do ponto de vista da compreensão dos sentidos do locutor 

como os sentidos da enunciação, num processo cíclico de entendimento do que 

queria o locutor dizer e do que queria dizer o discurso, para assim, num movimento 

de reflexão, conjecturas sobre o texto e interpretação, podermos nos aproximar da 

intenção, dos significados existentes no texto. 

A aproximação de um grupo inserido na dinâmica moderna de vida, no caso, 

trabalhadores metalúrgicos, na condição de adoecidos e algumas vezes 
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incapacitados, demanda incorporar, como discutido por Geertz (2012), que qualquer 

objeto estará influenciado por elementos para além do subjetivo, “realidades 

estratificadoras políticas e econômicas” [...]. Em suas palavras, Geertz (2012) 

descreve o que nomina de teoria interpretativa: 

“Na busca das tartarugas demasiado profundas, está sempre presente o 
perigo de que a análise cultural perca contacto com as superfícies duras da 
vida – com as realidades estratificadoras políticas e econômicas, dentro das 
quais os homens são reprimidos em todos os lugares – e com as 
necessidades biológicas e físicas sobre as quais repousam essas 
superfícies. A única defesa contra isso e, portanto, contra transformar a 
análise cultural numa espécie de esteticismo sociológico é primeiro treinar 
tais análises em relação a tais realidades e tais necessidades. É por isso 
que eu escrevi sobre nacionalismo, violência, identidade, a natureza 
humana, a legitimidade, revolução, etnicismo, urbanização, status, a morte, 
o tempo e, principalmente, sobre as tentativas particulares de pessoas 
particulares de colocar essas coisas em alguma espécie de estrutura 
compreensiva e significativa. Olhar dimensões simbólicas da ação social – 
arte, religião, ideologia, lei, moralidade, sendo comum – não é afastar-se 
dos dilemas existenciais da vida em favor de algum domínio  empírico de 
formas não emocionalizadas; é mergulhar no meio delas. A vocação 
essencial da antropologia interpretativa não é responder às nossas 
questões mais profundas, mas colocar à nossa disposição as respostas que 
outros deram – apascentando outros carneiros em outros vales – e assim 
incluí-las no registro de consultas sobre o que o homem falou. (GEERTZ, 
2012, p. 21)”. 

Identificamos também correspondência com o que, em nosso contexto, 

Minayo (2010) chama de Hermenêutica dialética. Propondo a autora uma 

interlocução com a hermenêutica de Gadamer - “busca da compreensão de 

sentidos, que se dá na comunicação entre indivíduos, baseando-se na experiência 

cultural e nas análises dos contextos e da práxis” - e na dialética, tomada pela 

autora como a “ciência e arte do diálogo, da pergunta e da controvérsia, buscando 

nos fatos, na linguagem, nos símbolos e na cultura, os núcleos obscuros e 

contraditórios para realizar uma crítica informada sobre eles” (MINAYO, 2010, p. 

166,167 ).  

Assim, acreditamos na perspectiva complementadora dessas duas 

perspectivas teóricas vista em Minayo:  

“Ao mostrar como a primeira (hermenêutica) realiza o entendimento dos 
textos, dos fatos históricos, da cotidianidade e da realidade, ressalta que 
suas limitações podem ser fortemente compensadas pelas propostas do 
método dialético. A dialética, por sua vez, ao sublinhar o dissenso, a 
mudança e os macroprocessos, pode ser fartamente beneficiada pelo 
movimento hermenêutico que enfatiza o acordo e a importância da 
cotidianidade. Dessa forma concluo que a hermenêutica e a dialética se 
apresentam como momentos necessários da produção de racionalidade em 
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relação aos processos sociais e, por conseguinte, em relação aos 
processos de saúde e doença” (MINAYO, 2010, p. 349 – Grifo meu). 

Nesse sentido, tomamos as contribuições das abordagens compreensivas e 

do método dialético para decodificar a fala dos sujeitos da nossa pesquisa, mas não 

a tomamos como simples métodos de análises. Corroboramos com o que Minayo 

(2010) descreve sobre estas perspectivas teóricas quando diz que ambas partem do 

princípio de que não há observador imparcial, ambas tomam o pesquisador parte da 

realidade que investiga e questionam o tecnicismo como caminho para 

compreensão e crítica dos processos sociais. Assim, sem compromisso de filiação a 

uma ou outra teoria social, nos aproximamos delas para interpretar as narrativas de 

homens metalúrgicos que vivenciam o adoecimento e incapacitação por LER/Dort. 

 

4.2 Dando voz aos trabalhadores: o uso das narrativas 

A compreensão dos significados atribuídos por homens metalúrgicos ao 

processo de adoecimento e incapacitação por LER/Dort remete à necessidade de 

uma aproximação da subjetividade e intersubjetividade dos sujeitos da pesquisa, 

afim de entendermos como se dá no mundo da vida os desdobramentos do 

processo de adoecimento e incapacitação. Para isso, optamos pelo estudo das 

narrativas dos homens que entrevistamos no campo. 

Alves e Rabelo (1999), tratando da forma como os indivíduos expressam, 

interpretam e comunicam suas “experiências de aflição”, trazem a narrativa como 

forma privilegiada, pois os sujeitos colocam as suas experiências de aflição como 

um processo temporal e ações, eventos e encontros. Para Alves (2006) as 

narrativas, relatos e descrições elaborados pelos indivíduos não se resumem 

apenas ao que é dito nesses discursos sobre o mundo social, mas, principalmente, 

são elementos constitutivos desse mundo. 

Portanto, o uso das narrativas dos sujeitos da pesquisa nos permite descrever 

os eventos junto com os significados para as pessoas que o vivem, entendendo que 

os indivíduos obtêm esses significados através dessas experiências. As narrativas 

transformam essas experiências em enredos, revelando as suas formas não 

explícitas. Para Good (1994) “as narrativas são uma das tentativas de impedir a 
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dissolução do mundo da vida e uma forma também utilizada pelos sofredores e pela 

sociedade para reconstruir o mundo desestruturado pela doença”, fazendo expressar 

para o mundo as experiências passadas, presentes, as perspectivas, pretensões e 

desejos futuros. 

“A narrativa é a forma em que a experiência é representada e recontada. A 
forma em que os eventos são apresentados como tendo uma ordem 
coerente e significativa, em que as atividades e os eventos são descritos 
junto com as experiências associadas a eles e o significado que lhes 
empresta o seu sentido para as pessoas envolvidas”. (GOOD, 1999, p.139).  

Para a construção do corpus da pesquisa foram utilizadas entrevistas 

narrativas e o diário de campo. De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 91) 

“através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência 

em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso e jogam com a 

cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social”. 

Esta perspectiva é corroborada por vários autores. Para Jovchelovitch e 

Bauer (2002), a ideia da entrevista narrativa é reconstruir acontecimentos sociais a 

partir da perspectiva dos informantes, tão diretamente quanto possível. Para Helman 

(2006, p. 130), “a narrativa de histórias de doenças constitui uma forma de dar 

sentido à experiência de ter um problema de saúde, de situá-lo no contexto da 

história de vida do indivíduo”. Nesse sentido, entendendo que as narrativas podem 

permitir o acesso à cultura e que estas narrativas não são individuais, mas sim 

coletivas, o presente estudo optou pelo método de análise das narrativas para 

compreensão do seu objeto de estudo. 

 

4.3 - Inserção em campo 

Optamos pela inserção em campo a partir do Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador do município. Pelo importante papel que a categoria ‘trabalho’ tem 

para nosso estudo, optamos por buscar nossos informantes-chave a partir de uma 

unidade de saúde que já possuía vínculo com os trabalhadores adoecidos, pelas 

ações de vigilância, educação em saúde e reabilitação desenvolvidas. Este foi um 

importante espaço para o acesso aos sujeitos dessa pesquisa. 

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador são unidades de saúde 

que fazem parte da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - 
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RENAST - e tem como função dar subsídio técnico para o SUS, nas ações de 

promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde 

dos trabalhadores urbanos e rurais (Brasil, 2009). 

O Centro de Referência escolhido existe na cidade há 22 anos, sendo que no 

atual momento, oferece prioritariamente ações no campo da promoção e proteção a 

saúde dos trabalhadores. Devido a um esvaziamento causado por conta do fim dos 

serviços de reabilitação existentes na unidade e a diminuição da procura do 

ambulatório após a consolidação do Nexo Epidemiológico Previdenciário (NTEP), 

encontramos algumas dificuldades no acesso aos usuários do serviço para realizar o 

convite de participar da pesquisa. 

A inserção no serviço iniciou-se em abril de 2012, quando o pesquisador 

passou a conhecer as instalações e dinâmica de funcionamento do serviço, teve 

acesso aos relatórios e estudos de demanda da unidade, podendo assim se 

aproximar mais da problemática existente no município de Camaçari. Durante o ano 

de 2012 pude vivenciar na unidade a dificuldade de acesso aos usuários devido à 

perda do vínculo, já que os trabalhadores voltavam pouco a este serviço, buscando 

atendimento para a reabilitação em outras unidades no município. 

Outro espaço onde buscamos aproximação com os sujeitos da pesquisa foi o 

Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. As entidades sindicais costumam manter 

contato com trabalhadores que estão ou que já estiveram afastados do trabalho 

devido a adoecimento decorrente do trabalho. Infelizmente, este contato não se 

viabilizou, apesar das tentativas do pesquisador. Ao final da fase de campo, 

conseguimos contato com um diretor do sindicato que nos ajudou a entender um 

pouco melhor o processo de trabalho na empresa. Pelas dificuldades encontradas 

com a entidade sindical, optamos por buscar contato apenas com os trabalhadores 

acompanhados na unidade de referência em saúde do trabalhador, mas não 

acreditamos que essa opção tenha trazido prejuízos para o estudo, visto que a maior 

parte dos trabalhadores atendidos na unidade de saúde buscou o serviço por 

orientação do sindicato da categoria. 
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4.4 - Informantes-chave 

Os informantes-chaves foram selecionados a partir dos seguintes critérios: ser 

do sexo masculino, ser metalúrgico do setor automotivo na cidade de Camaçari-BA; 

ter diagnóstico de LER/Dort há mais de um ano, dado por um médico do centro de 

referência em saúde do trabalhador e/ou da Previdência Social.  

A escolha dos informantes-chave se deu a partir do banco de dados de 

trabalhadores atendidos no ambulatório do Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador do município. A escolha dos homens participantes do estudo se deu 

pela identificação dos técnicos do serviço de trabalhadores que eles acreditavam ser 

bons interlocutores para nosso estudo e também a partir da busca dos prontuários 

pelo pesquisador, contato com os trabalhadores e disponibilidade dos trabalhadores 

para realização das entrevistas. 

Buscávamos, a priori, ouvir apenas trabalhadores afastados do trabalho com 

no mínimo um ano, porém com a nova política de “alta programada” da Previdência 

Social, encontramos dificuldade para encontrar esse perfil de trabalhadores, 

incluindo trabalhadores afastados que tivessem retornado ao trabalho após um 

período de afastamento maior que 15 dias. Aqui se observa o que Minayo (2010) 

alerta sobre o fato de que apesar dos nossos esforços de planejamento da fase 

campo da pesquisa, sempre haverá dificuldades de interação, pois o campo é muito 

mais rico do que podemos prever na fase de planejamento.  

O momento de parar a ampliação do número de sujeitos da pesquisa foi 

definido pelos pesquisadores ao reconhecerem no material produzido em campo 

densidade e abrangência dos aspectos mais relevantes do objeto estudado. Aqui, 

concordamos com Minayo (2010) quando se posiciona que, na pesquisa em ciências 

sociais, não estudamos um somatório de depoimentos, portanto, os critérios 

numéricos até podem ser utilizados, mas não são definidores, pois a relevância do 

que é buscado pode ser encontrada na fala de um ou de poucos sujeitos.  

Fizeram parte do nosso estudo cinco informantes-chave. Adiante 

apresentaremos um pouco da caracterização desses sujeitos, descrevendo um 

pouco da história de vida de cada um deles. 
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Quadro 02 – Informantes-chave participantes do Estudo 

Informante Hugo João Julio Luiz Ubaldo 

Idade na 

entrevista 

35 anos 40 anos 53 anos 35 anos 39 anos 

Diagnóstico Lesão de 

Ombro + 

Transtorno 

de Discos 

Lombares 

Lesão de Ombro 

+ STC + 

Transtorno de 

Discos Cervicais 

Lesão de 

Ombro + 

Transtorno 

de Discos 

Lombares 

Epicondilite 

Medial + STC 

+ Lesão de 

Ombro 

Lesão de 

Ombro + STC 

+ Transtorno 

de Discos 

Lombares + 

Contusão de 

Joelho 

Idade no 

surgimento 

da doença 

26 anos 35 anos 48 anos 29 anos 33 anos 

Tempo na 

empresa no 

surgimento 

da doença 

1 ano 3 anos 3 anos 3 anos 2 anos 

Tempo atual 

na empresa 

10 anos 8 anos 8 anos 9 anos 8 anos 

Posição da 

empresa no 

CIFN 

principal Principal Parceira principal principal 

Estado Civil União 

Estável 

Casado Casado Divorciado do 

1ª Casamento 

+ União 

Estável 

Casado 

Filhos SIM SIM SIM SIM SIM 

Situação 

Trabalhista 

Afastado 

com B91 

Afastado sem 

Benefício 

Retorno ao 

Trabalho 

Desempregado Afastado com 

B91 
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Nossos informantes estão localizados dentro do processo produtivo 

diretamente na montagem dos veículos automotivos, seja na fase inicial de 

montagem, na montagem final, no setor de reparos ou no abastecimento da linha de 

produção, conforme pode ser observado na figura 3.  

Figura 03 – Distribuição dos Informantes-Chave no Processo Produtivo do 
complexo automotivo 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

São todos operadores que estiveram no processo de início da produção do 

complexo, que pode ser caracterizado pelos dois primeiros anos de funcionamento, 

o que agrega identidade nesses homens, por terem sido responsáveis pela 

implantação e ajuste do processo produtivo na planta, antes da sua expansão em 

2004. Em comum possuem uma história de muitas expectativas na entrada nesse 

novo processo produtivo que se abriu em Camaçari e a perda progressiva das 

expectativas e sonhos que tinham sido traçados na entrada na fábrica.  

Apresentamos, portanto, um breve resumo das suas histórias. Os nomes 

verdadeiros dos trabalhadores participantes do estudo foram substituídos para 

preservar suas identidades. As questões éticas e metodológicas desse processo 

estão descritas adiante.  

Hugo:  

Hugo é um homem jovem, de 35 anos. Casado, pai de dois filhos (o primeiro 

filho de uma relação anterior ao casamento), começou a trabalhar no complexo 
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automotivo, na empresa principal, aos 25 anos. Com um ano de trabalho na 

empresa começou a apresentar sintomas de DME na região lombar (2003). Mesmo 

depois de “aparecerem” os sintomas, trabalhou por mais três meses antes de ser 

indicado para afastamento. Ficou dois anos e nove meses afastado, retornando ao 

trabalho em 2006, já em um novo setor da fábrica. Após seis meses de trabalho no 

novo setor, passou a sentir dores nos ombros. Em 2008, realizou cirurgia em ombro, 

ficando afastado para recuperação e retornando ao trabalho até 2010, onde se 

afasta mais uma vez. Estava afastado até o dia da entrevista, com recebimento de 

beneficio B91. Hugo é bastante instruído, durante o período do adoecimento buscou 

iniciar uma curso superior e tem um discurso bastante articulado. Ele descreve que 

antes do adoecimento era um jovem alegre, cheio de amigos, que gostava de sair, 

de ir para festas e praticar esportes, atividades que ficaram prejudicadas após o 

adoecimento. Hugo expressou ter muitos sonhos e planos quando entrou no CIFN, 

pois via a possibilidade de crescer na empresa, visto que entrou com o propósito 

não de ficar no “chão da fábrica”, mas de poder ascender nos cargos com o passar 

do tempo. Nos planos de Hugo estava ainda comprar um carro, poupar o dinheiro da 

participação nos lucros e rendimentos para no futuro comprar outra casa ou investir 

em algum negócio próprio. Atravessando os planos traçados por Hugo, vieram os 

primeiros sintomas com um ano de empresa, que depois foram confirmados como 

os diagnósticos de Transtorno de Discos Lombares e Transtorno de Ombro, que o 

fizeram se afastar do trabalho e interromper os planos que tinha traçado. Ele relata 

que sofreu um impacto financeiro com o adoecimento, pois durante um tempo 

recebia benefício do INSS menor que o salário, perdeu alguns benefícios garantidos 

a trabalhadores da ativa e passou a ter gastos com a saúde. Expressa ainda que a 

doença trouxe muitos impactos no seu cotidiano de vida e no seu papel de homem 

“dentro da sociedade”, pois durante um tempo não conseguia arcar com as contas 

da casa, hoje não consegue “carregar a filha”, “empurrar o carrinho do 

supermercado”, fazer tarefas domésticas ditas “de homem”, não pode dirigir por 

muito tempo e não consegue mais realizar atividades físicas. Hugo diz que depois 

do adoecimento se sente “um homem pela metade”, pois ele percebe que não 

cumpre o que a sociedade espera de um homem de 35 anos. Ao falar da 

sexualidade, revela que a dor e as preocupações do cotidiano são responsáveis pela 

diminuição da frequência das relações sexuais, o que gerou conflitos conjugais no 
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início do adoecimento. Ao narrar sua história, Hugo se emociona bastante ao falar 

da sua filha, de dois anos, que teve após o adoecimento e que gera nele o medo por 

não conseguir ser o pai que ele desejaria ser. Devido ao adoecimento, Hugo 

demonstrou ser um homem triste, com uma vida social reduzida, vivendo um conflito 

entre o que ele tinha planejado ser e as possibilidades reais após o adoecimento. 

Hoje, com a perspectiva de finalização do curso superior, Hugo parece vislumbrar 

um caminho para “mudar de vida”, porém, ainda aguarda o resultado do seu litígio 

contra a empresa para poder “seguir em frente”. 

João: 

João, 40 anos, é casado e pai de dois filhos. Entrou no complexo automotivo 

em 2004, antes da expansão da empresa para o terceiro turno. João entrou na 

empresa principal com o sonho de ascender. Em suas palavras: “não entrei aqui 

para ficar no ‘chão da fábrica’”. Três anos após ter começado a trabalhar na 

empresa, começou a sentir os primeiros sintomas de dores na região cervical, sendo 

depois diagnosticado que se tratava de uma discopatia cervical. João ainda evoluiu 

com lesão em ombros e Síndrome do Túnel do carpo, o que lhe fez se afastar do 

trabalho durante três anos, retornando ao trabalho por mais um ano. Vivenciou mais 

um episódio de afastamento, dessa vez sem benefício da previdência social, pois a 

empresa não lhe aceita no local de trabalho, o considerando inapto, e o INSS o 

considerou apto para o trabalho, suspendendo o seu beneficio, encaminhando-o 

para a empresa, situação que mantém há seis meses. A história de João revela que 

ele era um trabalhador dedicado, considerado como um dos melhores montadores 

no seu posto da linha de produção, operador que ajudou no treinamento dos novos 

operadores que ingressaram no complexo após a abertura de terceiro turno em 

2004, que gostava do seu trabalho, tinha o sonho de crescer na empresa, mas foi 

interrompido pela doença e a incapacidade vivenciada. Hoje, “se virando” como 

pode para manter a casa e suas obrigações como “pai de família”, ele sonha com a 

possibilidade de realizar uma cirurgia que o permita retornar “ao que era antes” e 

poder voltar a montar os carros na linha de montagem, na “empresa multinacional” 

que ele tanto sonhou em trabalhar e se desenvolver. 
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Julio: 

Julio é um homem de 53 anos, que entrou no complexo em 2004 numa 

empresa parceira. Buscava no novo emprego a possibilidade de parar de viajar 

como acontecia no emprego anterior, e assim ficar mais próximo de sua família. 

Quando viu a oportunidade de entrar na empresa, vislumbrou trabalhar em uma 

multinacional, “montadora de automóveis”, conhecida em todo o mundo, e com 

todos os benefícios que poderia receber. Pensou que, por ser uma grande empresa, 

as condições de trabalho seriam melhores dos que a encontrou durante todo o seu 

período de trabalho. Após três anos de trabalho numa das parceiras do complexo, 

passou a sentir dores na região lombar, cervical e posteriormente nos ombros. Julio 

trabalha no abastecimento da linha de montagem. Para ele, o ritmo do seu trabalho 

era ditado pela linha de produção, já que sua função era deixar sempre a linha de 

montagem abastecida.  

Quando compara as expectativas que tinha quando entrou no complexo com 

a sua realidade atual, Julio mostra estar bastante frustrado, pois os seus sonhos 

ficaram para trás após o adoecimento. Por já apresentar idade acima dos 40 anos 

quando entrou na empresa, ele buscava uma função que lhe permitisse trabalhar em 

boas condições, com estabilidade, sem grandes pretensões de crescimento na 

empresa, mas com bastante planos do que faria com essa nova oportunidade de 

trabalho.  

O adoecimento fez com que Julio vivenciasse dois processos de afastamento 

do trabalho, o primeiro por aproximadamente 8 meses e o segundo por 6 meses, 

trazendo diversos impactos na sua vida. Dentre as atividades que ele deixou de 

realizar pós-adoecimento estão as atividades esportivas, que ele relata serem as 

atividades que ele gostava muito de fazer, a exemplo de jogar futebol, andar de 

bicicleta, ir a praia, nadar, fazer caminhadas, atividades que estavam inseridas no 

seu dia a dia e que ele teve que abandonar. Além do impacto nas atividades 

esportivas, o adoecimento trouxe ainda impactos financeiros e conflitos no 

casamento. Julio se emociona muito ao falar da sua filha e dos netos. A sua função 

de avô e de pai são questionadas por ele devido à dificuldade de assumir alguns 

papéis. Hoje sua maior preocupação é com a manutenção dos estudos da filha mais 
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nova e a necessidade de garantir uma casa própria que permita que a esposa e a 

filha não passem necessidade caso ele não consiga mais trabalhar e cumprir a 

função que ele acredita ter de fazer. 

Como planos, ele pensa apenas na possibilidade de ter sua estabilidade 

garantida ou em um posto de trabalho que permita que ele trabalhe sem piorar seu 

estado de saúde, até que ele complete o tempo de se aposentar, ou um afastamento 

definitivo do trabalho, visto que hoje ele se encontra em retorno ao trabalho, mas 

tem relatado ter dificuldades de se manter em atividade devido às exigências do 

trabalho ser maiores do que o que o corpo permite realizar. 

Luiz: 

Luiz é um homem jovem, de 35 anos, pai de um filho, em uma união estável 

após a separação com sua primeira esposa e mãe de seu filho. Luiz começou a 

trabalhar no CIFN no final de 2002, primeiro em uma parceira, e depois migrando 

para o trabalho na empresa principal. Antes de trabalhar no complexo, trabalhava de 

Oficce Boy e viu na chegada do CIFN em Camaçari a oportunidade para ele, com 

apenas a formação em nível médio, entrar numa grande empresa, talvez aprender 

uma profissão e aprender a montar carro.  

Apesar do interesse demonstrado pelo setor de montagem, Luiz não ficou no 

setor de montagem final dos carros. Ficou no início do processo produtivo da 

montagem, na armação das carrocerias. Com seis meses de trabalho, vieram os 

primeiros sintomas de dor lombar, sendo trocado de setor. Quando completou dois 

anos passou a sentir dor nos ombros, na cervical com irradiação para os braços e 

joelhos. Luiz foi diagnosticado com Epicondilite Medial, Síndrome do túnel do carpo 

e Lesão de Ombro, sendo trocado de posto de trabalho algumas vezes para tentar 

adaptação. Mesmo com as tentativas de ir para funções com restrição, ele não 

conseguiu continuar no trabalho, passando por vários episódios de afastamento do 

trabalho com benefício e sem benefício do INSS. As dificuldades trazidas pela 

doença levaram Luiz não só a se afastar do trabalho, mas deixar de realizar diversas 

atividades de lazer, perder uma série de benefícios financeiros e passar por 

dificuldades financeiras. Os diversos problemas que passava influenciaram 

negativamente no seu casamento, levando-o a se separar da mãe de seu filho, e 
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fazendo com que ele não convivesse com seu filho. Nos períodos de afastamento e 

conflitos vividos por ele, uma das saídas encontradas foi a utilização de bebidas 

alcoólicas, fato que necessitou de acompanhamento psicológico para tratamento.  

A história de Luiz é marcada pela desestruturação que a doença trouxe, 

desfazendo os planos que ele traçou na entrada da fábrica e destruindo a 

possibilidade de ascensão que um jovem de camadas populares de Camaçari 

possuía com a entrada em uma empresa que se diferenciava pelos benefícios 

oferecidos. Hoje, Luiz encontra-se desempregado, pois no momento do encontro 

com o pesquisador responsável, havia sido demitido da empresa principal há uma 

semana e estava aguardando a homologação para receber os valores da recisão do 

contrato de trabalho e pensar novas perspectivas para sua vida.  

Ubaldo: 

Ubaldo tem 39 anos, é casado e tem um filho do primeiro casamento. Entrou 

no complexo automotivo em 2004, indo trabalhar na empresa principal no setor de 

reparo. Com dois anos de trabalho, passou a sentir dores nos ombros e na região 

lombar. Em 2007, já havia sido encaminhado para realização de cirurgia nos 

ombros. O quadro de dores só piorou, sendo apresentado em região de joelhos e no 

braço. Hoje, Ubaldo apresenta diagnóstico fechado para Lesão de Ombro, Síndrome 

do Túnel do Carpo, Transtorno de Discos Lombares e Contusão de Joelho. Quando 

se encontrou com o pesquisador para realização da entrevista ele estava andando 

com um par de muletas, com duas órteses estabilizadoras de joelho e com uma 

marcha bastante dificultada. Desde 2007, encontra-se afastado do trabalho, na 

maior parte do tempo em benefício B91. Ficando um período curto afastado do 

trabalho com suspensão do benefício, foi novamente concedido após processo 

judicial. 

Hoje, Ubaldo encontra-se afastado do trabalho com benefício B91, realizando 

reabilitação física e sonha com a possibilidade que algum tratamento, principalmente 

uma cirurgia, possa restituir sua função normal, já que após o adoecimento ele 

abandonou não só o trabalho, mas diversas atividades em casa e de lazer, pelas 

limitações físicas e financeiras trazidas pelo adoecimento. 
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4.5 – Produção dos dados  

Os dados da presente pesquisa foram produzidos por meio de diário de 

campo (descrevendo as idas para o campo, que envolve as observações na cidade, 

no centro de referência em saúde do trabalhador, as anotações nas entrevistas e a 

entrada no complexo automotivo), análise de documentos, relatórios e banco de 

dados da unidade de referência em saúde do trabalhador e o material das 

entrevistas narrativas que foram realizadas com os sujeitos da pesquisa.  

Para as entrevistas narrativas, buscamos obedecer às etapas propostas em 

Bauer de preparação das entrevistas, iniciação, narração central, fase de perguntas 

e fala conclusiva. 

Realizamos as entrevistas com os cinco informantes-chave, o que gerou 

aproximadamente sete horas de entrevistas em áudio, que posteriormente foram 

transcritas e analisadas. Para elucidar alguns pontos que não ficaram claros na 

primeira narrativa, um segundo contato foi realizado com alguns informantes 

escolhidos como informantes privilegiados. 

Para a análise do material, nos guiamos pelas orientações de Jovchelovitch e 

Bauer (2002) e Minayo (2010) sobre as etapas de análise de entrevistas narrativas e 

dados qualitativos. Após a transcrição, todo o material foi lido exaustivamente até 

que o pesquisador se sentisse seguro com as histórias encontradas. Um resumo da 

história contada pelos sujeitos foi realizado pelo pesquisador, a fim de ajudar na 

descrição dos sujeitos e na classificação das semelhanças e diferenças encontradas 

nas histórias narradas. Realizamos uma leitura horizontal de cada história, buscando 

estruturas narrativas que fizessem conhecer as trajetórias individuais e emergir 

categorias empíricas. Após uma leitura horizontal, reagrupamos as narrativas por 

categorias analíticas e emergentes e realizamos nova leitura, buscando conhecer 

opiniões, teorias e reflexões dos sujeitos, possibilitando assim uma teorização a 

partir das experiências.  

Para realização da análise das narrativas, utilizamos uma matriz que permitiu 

uma melhor visualização das narrativas em suas distribuições pelas categorias 

analíticas apontadas na fase exploratória do estudo (Trabalho, Incapacidade e 
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Masculinidade), assim como permitiu um reagrupamento pelas categorias 

emergentes que identificamos no estudo: Sonhos, Identidade Metalúrgica, Trabalho 

- Intensificação do Trabalho - Usos de si, Injustiça social, Impacto social, Relação 

Trabalhador X Empresa, Trabalho satisfação, Papel da Medicina do Trabalho. 

Incapacidade - Adoecer é difícil, Trajetórias de Incapacidade, Sonhos 

Interrompidos, Retorno ao Trabalho, Cotidiano com Incapacidade, Estigma, 

Reconstrução do mundo da vida. Masculinidade - Paternidade, Impacto Financeiro, 

Homem forte, Relação com os esportes, Homens pela metade, Não sou o mesmo 

homem de antes, Sexualidade, Constituição de masculinidades e Homens não 

choram?. 

Apesar do movimento de divisão e agrupamento das narrativas, seguimos as 

orientações de Bury (2001) que alerta que na análise da entrevista narrativa a 

história é tomada como um todo e situada no contexto em que ela foi narrada. 

Observamos, portanto, a ideia de preservação da narrativa no tempo e com os 

eventos narrados a partir do mundo elucidado pelo narrador.  

 Por fim, realizamos uma análise com o reagrupamento das categorias, 

buscando comparar as histórias individuais dos sujeitos, buscando semelhanças e 

diferenças, para, a partir daí, identificar as trajetórias coletivas e realizar o 

movimento de análise à luz da teoria, usando o que Minayo (2010) descreve como 

movimento circular do empírico para o teórico. Apresentaremos adiante, nos 

próximos capítulos, os resultados da análise dos dados coletados, em uma tentativa 

de integrar os dados documentais, as observações do campo e a análise das 

narrativas. 

 

4.6 – Questões Éticas  

Por envolver coleta de dados primários, através de entrevistas com seres 

humanos, a pesquisa observou as implicações éticas e obedeceu aos aspectos 

éticos constantes na resolução 196/96 do CNS. No caso específico desta pesquisa, 

que buscou compreender o processo de adoecimento e construção da incapacidade 

por LER/Dort, onde emergiu temas “interditos” como, masculinidades, sexualidade, 
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situações conflitantes como relação trabalho-doença e questões previdenciárias, as 

identidades dos sujeitos foram ocultadas a fim de garantir o anonimato e a 

confidencialidade, portanto, os nomes apresentados dos informantes-chave são 

nomes fictícios nomeados pelo pesquisador. 

Os sujeitos foram convidados a participar da pesquisa, sendo-lhes 

apresentados os objetivos e todo o percurso de participação na pesquisa e o termo 

de consentimento livre e esclarecido, sendo garantido aos participantes o direito de 

deixarem a pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo para os mesmos. 

O projeto de pesquisa que originou essa dissertação foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da UFBA, situado a Rua 

Augusto Viana, s/n, Sala 435 - Canela - Salvador, Bahia. O projeto foi aprovado pelo 

referido comitê de ética, parecer 182.876.  
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5 CAPÍTULO III - O SONHO METALÚRGICO?: TRABALHO, 

DESENVOLVIMENTO E ADOECIMENTO NO CONTEXTO DE UM 

COMPLEXO AUTOMOTIVO EM CAMAÇARI-BA.  

 “A expectativa era muito grande. Acho que no meu caso particularmente, 

para eu trabalhar numa montadora, saber falar em fabricar um carro, para 

mim, (Suspiro) ave Maria, era tudo! E aí foi que o sonho virou realidade...”. 

(Fala de João, metalúrgico, sobre a expectativa de entrar no CIFN). 

A epígrafe acima revela o imaginário presente nos trabalhadores de Camaçari 

quando da instalação do CIFN na cidade. A chegada de uma empresa multinacional 

na cidade, trazida no contexto de uma política macroeconômica de migração de 

capitais para regiões periféricas e de uma política de desenvolvimento regional da 

indústria Brasileira, animava os trabalhadores da cidade, que viam na chegada do 

CIFN a oportunidade de conquistar um trabalho fixo, melhoria das condições de vida 

e reconhecimento social, já que apesar da expansão industrial que a cidade tinha 

vivido no ciclo anterior, aquele momento não produziu na cidade a formação de um 

contingente de trabalhadores industriários com boas condições de vida, pois o setor 

petroquímico, mesmo instalado no município, absorveu como emprego primário, 

operários qualificados que moravam em Salvador, deixando para os moradores de 

Camaçari os empregos terceirizados.  

Sobre essa experiência coletiva de expectativas, destacamos um estudo de 

Minayo (2004), onde a autora retrata a implantação de uma mineradora no Estado 

de Minas Gerais e o processo de vinculação de trabalhadores não especializados a 

empresa. A autora destaca que entre as expectativas coletivas dos trabalhadores 

“braçais” contratados na implantação da mineradora estava que a empresa seria a 

“mãe”, a “salvadora” ou a “promotora do progresso”, mostrando que o processo de 

implantação de grandes empresas em pequenas cidades trazem processos comuns 

de criação de expectativa na população trabalhadora. Ainda que Camaçari tenha 

vivido um importante processo de industrialização no passado, os elementos da 

reestruturação produtiva e o lugar que os trabalhadores “não especializados” 

cumpriam nesse processo produtivo são elementos que viabilizam a construção do 

imaginário do CIFN como um novo ciclo de possibilidades para os trabalhadores da 

cidade. 
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O sonho 

À época da chegada do CIFN em Camaçari, a maior parte da população 

economicamente ativa encontrava-se trabalhando na indústria, sendo que a maior 

parte estava inserida na indústria química. Druck (1996) revela que a indústria 

petroquímica instalada em Camaçari empregou poucos trabalhadores da região, 

quadro que vai se acentuar com o processo de reestruturação produtiva vivido pelo 

setor, restando para a maioria dos trabalhadores a precarização do trabalho nas 

empresas terceirizadas. No final da década de 1990, a situação do emprego na 

região metropolitana de Salvador era bastante preocupante, o que serviu de 

estímulo para a disputa travada com o estado do Rio Grande do Sul pela instalação 

do complexo automotivo em Camaçari. Com a política de contratação de 

trabalhadores da região, era a oportunidade dos antigos operários que estavam nas 

terceirizadas do polo petroquímico, na construção civil ou para os jovens que 

estavam no setor de comércio e serviços poderem se inserir no setor industrial em 

busca de melhores salários, reconhecimento social e melhores condições de vida. 

“Quando eu comecei o curso (treinamento para entrar no CIFN), o que eu 

queria eram as vantagens, plano de saúde, salário certinho, participação em 

resultado. Era isso que a gente imaginava [...]” (Hugo). 

A fala de Hugo é reveladora das expectativas existentes para a entrada no 

novo mundo que se abria na cidade de Camaçari. Jovens como ele, que estavam 

em outros setores, poderiam ser absorvidos pela indústria não mais na condição de 

terceirizados e precarizados, mas trabalhando para uma empresa mundialmente 

conhecida. Seriam operários da empresa principal e usufruiriam de todos os 

benefícios que essa condição oferecia.  

“É o seguinte, ser metalúrgico foi a vinda da FORD pra cá, aí surgiu aquela 

especulação, todo mundo tinha vontade, um sonho de trabalhar numa 

empresa, numa montadora, que aqui no Nordeste foi a primeira [...]” (João) 

“Ah, as pessoas fora, ave Maria, era o sonho de todo mundo... A gente 

achava que como era uma empresa mundialmente conhecida, que ela é 

americana, a gente achava que ia ganhar dinheiro, que o serviço, a 

qualidade ia ser diferente do que eu já vi por aí a fora [...]” (Julio) 
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As narrativas desses dois trabalhadores corroboram com o que foi dito por 

Hugo, mesmo para os dois, que entraram no CIFN já com uma maior experiência no 

mercado de trabalho, as expectativas eram de ir para uma grande empresa e ter um 

emprego diferente dos anteriores, sendo a oportunidade de mudar de vida, de poder 

realizar os sonhos. Sobre isso, Minayo (2004) encontra situação parecida, onde o 

processo de instalação de um processo produtivo em localidades formada por 

trabalhadores submetidos a precárias condições de trabalho gera no coletivo de 

trabalhadores da região uma grande expectativa de mudança de vida e de aquisição 

de novos saberes.  

Borges (2007), discutindo as transformações no mercado de trabalho 

Brasileiro, destaca que essas transformações que observamos em Camaçari 

(precarização e terceirização no setor industrial) “foram puxadas pela retração do 

emprego industrial, pela acentuação da divisão sociotécnica do trabalho – que 

propicia o surgimento de novas atividades de serviço – e pelo intenso processo de 

terceirização.” A autora destaca que esse processo leva a uma transferência de 

postos de trabalho do setor industrial para o setor de serviços. A observação dessas 

transformações é importante para percebermos a organização do trabalho na RMS e 

como a chegada do CIFN vai alterar um pouco o incremento do trabalho industrial na 

região.  

Em que pese que o contexto de Camaçari seja diferenciado, pois na cidade já 

existia um grande polo industrial quando da instalação do CIFN, o processo de 

geração de expectativa se deu pelo fato de uma boa parcela dos trabalhadores da 

região encontrar-se em empresas terceirizadas no polo petroquímico, empregos 

informais, desempregados ou sem grandes perspectivas de crescimento 

profissional, caracterizando-se por uma inserção precária no mercado de trabalho a 

época da implantação do complexo. 

“Na época não tinha formatura boa, como hoje também não tenho uma 

formatura. Tenho apenas segundo grau e alguns cursos assim como esse 

que eu fiz de montagem da FORD, tenho esse curso que eu fiz de vigilante. 

Eu fiz alguns cursos de informática, mas eu não peguei certificado, fiz na 

própria entidade que eu trabalhava como ‘Office boy’... E aí eu não tenho, 

não tenho uma função assim, uma profissão mesmo exata, eu não tenho 

não... Quando eu entrei, achava até que ia sair de lá formado em alguma 
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coisa, eu até optei por montagem porque eu achei que ia trabalhar, se 

tivesse oportunidade, que ia montar um motor, aí eu achei que ia conhecer 

a parte mecânica... Achei que eu ia aprender, imaginei que eu ia aprender 

mais coisa, como eu fiz o curso de montagem, aí eu achei que chegar lá, ia 

trabalhar montando peça, ia botar assim um motor, ia desenvolver ali, ia 

saber cada peça o que ia fazer. No caso de montagem de carro, pensava 

que ia ser isso, só que eu não fui pra montagem, eu fiquei na parte de 

solda, mas mesmo quem vai pra parte de montagem não monta motor. Eu 

fiquei achando que ia sair daqui como técnico. Achei que quando eu saísse 

de lá, se eu fosse lá trabalhar, quando eu saísse ia saber montar um carro e 

desmontar. Pode até ser que eu desmonte, não é? (risos) Mas desmontar, 

todos sabem [...]” (Luiz) 

A fala de Luiz revela o desejo por formação profissional que existia nos 

homens que entraram no processo produtivo do complexo automotivo. A falta do 

conhecimento do modo de produção da FORD, com especialização por poucas 

tarefas, orientada pelo modelo Taylorista, levava os trabalhadores a idealizarem um 

trabalho que ia permitir a aquisição de saberes de tal complexidade que lhes 

permitisse montar e desmontar um carro, onde deixariam de ser um operário pouco 

qualificado para assumir um importante papel no processo produtivo. O perfil desse 

trabalhador, com baixa escolaridade e formação profissional revela a situação de 

vulnerabilidade que estava presente na implantação do CIFN, pois o sonho de 

entrada no complexo estava posto para as camadas populares da cidade, para 

aqueles trabalhadores que estavam inseridos em setores terceirizados no processo 

produtivo petroquímico, nos setores de serviços ou em subempregos e que 

encontrou no setor automotivo a possibilidade de ter mais que um emprego, mas 

uma identidade profissional. 

O sonho de entrada no complexo automotivo se concretizou para milhares de 

trabalhadores de Camaçari e região. Se no ano de 2000 o setor automotivo não 

representava nem 1% do estoque de empregos formais na cidade, em 2010 passou 

a representar cerca de 10,2%, empregando aproximadamente 7.800 trabalhadores 

(Brasil, 2010b). Nesse mesmo período, a cidade de Camaçari vivenciou um dos 

maiores crescimentos econômicos do Estado da Bahia, saindo do número de 29.165 

empregos formais, para 76.411, sendo o setor automotivo um dos principais 

catalisadores desse crescimento. Empregos diretos, com a geração de empregos no 
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setor e de forma indireta, com a criação de uma classe trabalhadora com maior 

poder de compra na cidade que passou a demandar mais oferta de produtos e 

serviços.   

Franco (2009) discute o processo de chegada do CIFN, destacando o papel 

que essa implantação teria na inversão da lógica aplicada na industrialização no 

setor petroquímico. Os acordos para a implantação do CIFN buscavam destinar a 

inserção da maior parte da força de trabalho da produção com trabalhadores de 

Camaçari e região, buscando modificar o processo que destinou aos trabalhadores 

“especialistas” residentes em Salvador os empregos diretos no polo petroquímico e 

os piores empregos nas terceirizadas para os residentes na região metropolitana de 

Salvador. 

Gráfico 02 – Evolução do estoque de empregos em Camaçari-BA de 2000 a 

2010. 

 

Fonte: MTE-Rais - 2010 

 

 Os gráficos 2 e 3 mostram o impacto da implantação do CIFN na cidade e a 

dinâmica de crescimento da produção, que não é ditada apenas pelo crescimento do 

setor automotivo, mas que tem nele um importante responsável, pois o setor 

automotivo passa a representar uma média de 8% do estoque formal de emprego no 

período de 2000 a 2010. 



76 

 

  

Gráfico 03 – Participação do setor automotivo no estoque total de 

empregos em Camaçari-Ba de 2000 a 2010. 

  Fonte: MTE-Rais – 2010 

 

“Você vê todo mundo azulzinho”: Construção da Identidade Metalúrgica 

Camaçari 

“Você vê que você anda aí na rua, aí você vê todo mundo azulzinho, aí 

fardado. Acho que a gente sentia orgulho. Eu no meu caso, eu tinha muito 

orgulho de trabalhar numa empresa como a FORD, multinacional [...]” 

(Julio). 

 A implantação do CIFN, principalmente a partir do ano de 2002, com a planta 

em pleno funcionamento, propicia a formação na cidade de um grupo operário 

majoritariamente formado por homens moradores da cidade de Camaçari, com 

características parecidas, que ganha destaque por passar a trabalhar no complexo e 

desfrutar de salários bem acima dos recebidos em outros setores econômicos da 

cidade, e como já discutimos antes, passam a ser trabalhadores diretos de uma 

importante multinacional. A fala de Julio revela um importante sentimento dos 

trabalhadores que estiveram à frente do processo de implantação e consolidação da 

planta em Camaçari. O orgulho metalúrgico passa a ser parte da construção da 
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identidade de um grupo que aos poucos vai ganhando um reconhecimento social na 

cidade.  

“Chegando a Camaçari, você sente a presença do CIFN, mesmo que você 

não veja a fábrica, que fica numa região industrial distante do centro da 

cidade. Não é incomum andar pela rua e ver trabalhadores com a farda do 

complexo, mesmo em horários distantes da passagem do roteiro (ônibus 

que levam os trabalhadores a fábrica). Não vi ninguém pela rua com a farda 

da principal petroquímica, mas do complexo, da rodoviária até chegar à 

unidade avistei vários trabalhadores. Acho que isso tem a ver com o 

reconhecimento social de ser trabalhador da FORD na cidade [...] (DC, 

28/03/2012) 

Dentre os elementos de constituição da identidade metalúrgica em Camaçari, 

a constituição da identidade de classe, através do fortalecimento do sindicato é um 

fato marcante. Ismar Sena (2009) revela que no momento da implantação do 

complexo automotivo uma disputa sindical se deu entre representantes do Sindicato 

dos Metalúrgicos da Bahia, ligados a CTB, e um grupo de sindicalistas ligados a 

Força Sindical de São Paulo, que tinham como objetivo a criação de um sindicato 

local em Camaçari. Dessa disputa nasce o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, 

ligado ao sindicato estadual e à CTB, que precisa dar respostas rápidas para a 

categoria metalúrgica. 

Em 2003, os metalúrgicos de Camaçari vivenciam a primeira importante greve 

da categoria. Uma categoria jovem, sem experiência sindical, que se enfrenta com a 

direção da empresa com uma pauta de equiparação salarial com os salários da 

montadora no sudeste. Nesse momento, é possível perceber a conformação de uma 

identidade coletiva, de um sentimento de orgulho por ser da categoria metalúrgica 

em Camaçari, que é produzido através do movimento de luta dos trabalhadores por 

melhores salários e por mais reconhecimento da planta de Camaçari. 

“Sou metalúrgico, com muito orgulho, sou da Bahia, quem não queria? 

Sou Baiano, sou cabra da peste, sou nordestino sou trabalhador não tenho 

nada de menino [...] 

Tem gente fazendo carro, lugar do pólo industrial, aqui tem especialista 

respeitado cheio de moral. 

Sou metalúrgico com muito orgulho, sou da Bahia, quem não queria? 
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Sou Baiano, sou cabra da peste, sou nordestino sou trabalhador não tenho 

nada de menino [...]" (Trecho de música escrita por um operário do CIFN a 

época da greve de 2003). 

A letra da música, utilizada pelo sindicato até os dias atuais, revela a 

afirmação da metalurgia automotiva em Camaçari, a possibilidade de trabalhadores 

tidos como braçais produzirem carros, mostrando a disputa com a empresa, onde 

não ser menino significa não aceitar as condições de trabalho dadas pelo CIFN, os 

baixos salários e o assédio que já estava claro no ano de 2003. 

Santos (2000) considera que a identidade social é a soma dos papéis 

assumidos pelos sujeitos, sendo o trabalho um importante espaço de produção de 

identidade social. O autor faz ainda uma importante discussão sobre o papel que o 

trabalho cumpre na conservação da identidade social e no sentimento de pertença 

dos indivíduos. Em Camaçari, é latente esse sentimento de pertença, o orgulho que 

os metalúrgicos possuem de estarem num emprego desejado por muitos, que o 

trecho da música faz questão de ressaltar, “quem não queria?”.  

Esse processo de consolidação de uma nova identidade na cidade de 

Camaçari, a partir da constituição de uma nova classe trabalhadora, é mediado por 

uma perceptível ascensão social desses trabalhadores. A fábrica permitiu que 

centenas de trabalhadores comprassem casa, carro, mantivessem filhos em escolas 

particulares, mudando a vida de uma parcela de trabalhadores de Camaçari. 

“Tenho dois colegas que eram garis, coletadores de lixo mesmo, que hoje 

trabalham lá. Eles têm orgulho sim, porque eles saíram do nada, do quase 

nada, pra tudo, não é? Eu tenho um colega que antes ele falava assim: 

Hugo, eu morava na casa da minha sogra, eu passava humilhação e hoje 

eu tenho a minha casa e hoje a minha sogra tá morando comigo. Entendeu 

como reverteu a situação? Ele morava na casa da sogra, passava 

humilhação cavernosa, morava de favor. Aí fez a casa dele, e hoje ele já fez 

um quarto para a sogra morar [...] Se você calcular num município como 

Camaçari, que houve toda essa especulação imobiliária que aconteceu 

depois da chegada da FORD, hoje quase todos os meus colegas têm carro. 

E ninguém naquele tempo tinha bicicleta. Então, há um impacto [...] Entre 

trabalhar no comércio e trabalhar na FORD, tem que trabalhar na FORD! A 

diferença é muito grande, de salário mesmo, é o dobro do salário. Você vai 
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ter esse diferencial. Fora essa questão de no final do ano a gente ter a 

participação em resultados, que hoje é quase dez mil reais. Você está 

trabalhando, do nada, surge dez mil na sua conta, no final do ano, sobre o 

que você produziu. E aí você tem aqui esses dez mil reais para fazer 

alguma coisa. Seja para comprar um apartamento, pra comprar um carro, 

para pagar uma dívida. São dez mil reais! [...]” (Hugo) 

A mudança trazida pelos novos salários, fornecimento de plano de saúde, e 

ganho de PLR proporciona aos trabalhadores a realização de planos nunca antes 

imaginados. Cria na cidade um conjunto de trabalhadores com maior poder 

aquisitivo, movimenta o comércio local, gerando um novo ciclo de crescimento. O 

trecho acima revela como a mudança no reconhecimento social se dá no cotidiano, 

onde trabalhadores que estavam nas piores inserções no mercado de trabalho 

passam a compor a força de trabalho de um novo setor, mudando por completo a 

sua vida.  

Para além dos impactos financeiros, relatados por nossos informantes, a 

identidade social nos metalúrgicos de Camaçari também se constitui pelo sentimento 

de pertença a uma categoria consolidada. Ainda que não seja um Petroleiro, 

emprego sonhado por muitos no Estado da Bahia, ser parte da categoria 

metalúrgica, trabalhar no CIFN, representa um diferencial para o restante dos 

trabalhadores da cidade e da região, incluindo esses homens no mundo do trabalho 

não apenas na cidade, eles passam agora a ser reconhecidos como trabalhadores 

de uma empresa que tem plantas em vários lugares do mundo, passam então a ter 

uma importância que antes não era imaginada.  

“Pelo fato de hoje aqui na Bahia, principalmente em Camaçari, hoje se você 

não é um petroleiro, se você não trabalha na Petrobrás, se você não 

trabalha numa Braskem da vida, se você não trabalha numa empresa 

grande na vida, mas você trabalha na FORD, certo? Que é uma grande 

empresa também. Aí tem as suas vantagens, tem coisas que você não viu 

antes [...]” (João). 

“Rapaz, na verdade. a gente sente até um prazer de trabalhar numa 

empresa de grande porte como é a FORD, ou uma parceira, certo? Na 

questão do salário, não é ruim. Se eu disser a você que é ruim, eu estou 

mentido pra você. Tem a questão do plano de saúde, que ajuda você a 
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fazer uma cirurgia, como eu já fiz duas. Se eu não tivesse plano, não 

poderia ter feito. Questão da vida social, econômica, que melhora um 

pouco. Tem a PL (participação nos lucros) que com muita luta a gente 

conseguiu, o sindicato conseguiu [...]” (Julio)  

Dados do DIEESE mostram que na implantação do CIFN, o salário médio de 

um trabalhador da produção era cerca de três vezes menor do que a média na 

região do ABC Paulista. Em 2005, mesmo com um aumento significativo da 

remuneração média em Camaçari, que sai de R$ 608,36 em 2001 para R$ 1.297,93 

em 2005, ainda há um grande abismo entre os salários do CIFN e dos trabalhadores 

da Ford em São Paulo, a diferença salarial cai de 3 vezes para 2,5 vezes entre os 

salários de São Paulo e Camaçari. O estudo comenta ainda que a justificativa das 

empresas para que o salário em Camaçari seja menor é devido ao menor custo de 

vida. O que não se confirma, pois em pesquisa realizada sobre os custos e poder de 

compra dos trabalhadores, observou-se que não existem diferenças significativas 

entre os custos de vida das regiões de produção automotiva que justifiquem uma 

discrepância salarial como a existente. (DIEESE, 2003, 2007). 

É possível notar uma relativa satisfação com a estrutura salarial do complexo 

automotivo. Ainda que tenham tido greves importantes, como a de 2003, que 

reivindicava equiparação salarial com o piso salarial de São Paulo, a diferença entre 

o salário e as vantagens oferecidas pelo complexo em comparação com a estrutura 

salarial da região de Camaçari mostra-se como um fator mediador para a aceitação 

por parte dos trabalhadores. A sensação de ter chegado à melhor oferta de emprego 

da região, é visivelmente a estratégia utilizada pelo complexo para adaptar os 

trabalhadores à realidade da planta de Camaçari. 

Fato é que o ingresso no CIFN transforma a vida dos trabalhadores de 

Camaçari, levando-os a experimentarem sensações de satisfação no trabalho 

durante muito tempo, pelo papel potencial de transformador social que o trabalho 

passa a mediar.  

“Rapaz, eu gostava pelos meus colegas, assim, a gente criou aquele 

vínculo de amizade. Era um sofrimento, mas que tinha alegria. Acho que 

sim, uma coisa superava outra... Tinha nossas brincadeiras dentro dos 

nossos limites também, a gente brincava [...]” (João). 
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“Não querendo dizer que sou melhor que outros colegas, mas eu acho que 

eu sei. Eu era uma pessoa dedicada, eu gostava de fazer mesmo nessa 

operação, mas eu gostava de trabalhar ali. Eu me sentia orgulhoso quando 

eles diziam que era o operador, melhor operador de painel, mesmo 

sofrendo, mesmo com aquelas dificuldades, mas eu ‘se’ sentia muito 

orgulhoso de ser [...]”(João). 

A fala de João revela dois componentes do trabalho promotor de satisfação. A 

relação com os colegas de trabalho, que ajuda a criar no indivíduo uma identidade 

social, e o prazer pelo reconhecimento social do seu trabalho, da sua utilidade, são 

elementos potenciais do trabalho na transformação da vida dos sujeitos. Mesmo em 

situações de adversidade no trabalho, as características de satisfação também estão 

presentes e elas são importantes fatores de apoio para os trabalhadores.  

 

“Eu posso chamar de frenético aquele ritmo”: A realidade encontrada é muito 

distinta do imaginário dos trabalhadores 

“Eu tenho orgulho de ser empregado, porque é disso que a gente sobrevive, 

viu? Mas esse orgulho de ser metalúrgico, é só ficção. Quando você cai na 

realidade, você vê que o negócio não é bem isso que a gente pensa [...]” 

(João). 

O enunciado apresenta uma importante contradição do mundo do trabalho. O 

mesmo trabalho que produz identidade, que tem um componente de satisfação, 

também carrega um componente de adoecimento, de desconstrução de identidade, 

de sofrimento. Ao entrarem na fábrica, os operários começam a perceber que a 

realidade era mais dura do que os sonhos e expectativas conseguiam pensar. 

“Ninguém imagina que vai encontrar o ambiente ora insalubre, ora maléfico 

para a saúde, seja ergonomicamente ou psicologicamente, porque (suspiro) 

o que acontece lá dentro você, hoje se você for obsevar, se você tiver a 

oportunidade de entrar na FORD, você vai ver um monte de louco 

trabalhando, eles não param, não param para nada. É, sai uma peça de um 

lado, já tá entrando outra. A rotatividade é muito intensa. Tem um ritmo 

frenético, eu posso chamar de frenético aquele ritmo [...]” (Hugo). 
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O processo produtivo é marcado pela intensidade, onde os ritmos da 

produção são incompatíveis com a capacidade do corpo. Franco (2011) discute a 

problemática dos processos produtivos onde os “tempos sociais” (tempos 

engendrados pelo ritmo do capital) não são compatíveis com os “tempos naturais” 

(tempos biopsicossociais). Esse ritmo de trabalho determinado pela linha de 

produção, que não para, que é frenético, adoecedor, é fruto de um processo 

produtivo que combina características de controle excessivo dos tempos e 

movimentos, de uma produção acelerada para acompanhar os ritmos do mercado. 

“É muita pressão, muito foco, pouca valorização, pouca importância com a 

saúde do funcionário. O foco era produção, produção, produção e não 

esquecendo que pra isso acontecer teria que ter um funcionário bem para 

poder trabalhar e produzir mais, mas às vezes a gente já saía pra trabalhar 

já pensando, já vendo o que ia acontecer lá. Às vezes até sonhava o que ia 

acontecer antes de chegar [...]. É uma coisa assim que só quem vive, quem 

tá lá pra ver o que é, o que significa isso aí. [...] me levaram pra uma 

operação, umas das piores da montagem final, manipulador de painel, 

quando você coloca o painel do carro, e aí meu irmão, era dois leão por 

noite, quer dizer por dia [...]. Aí você matava um leão até a hora da janta, 

você ia, jantava e voltava e o pau quebrava. A gente fabricava era 

quatrocentos carros no turno, trezentos ou quatrocentos carros no turno. 

Imagine você trabalhar oito, nove horas de trabalho, você fazendo aquela 

mesma coisa, você escutando aquela mesma coisa [...]” (João). 

Esse modelo produtivo que de acordo com Antunes (2002) combina 

características de gestão do trabalho típicas do Tayolrismo/Fordismo associadas 

com a especialização flexível Toyotista, permitindo impor uma maior velocidade à 

produção, tem sido responsável por um importante impacto no perfil de adoecimento 

dos trabalhadores na cidade de Camaçari.  

Os dados da unidade de saúde reforçam esta ideia. O gráfico 4 mostra a 

evolução da procura por atendimento na unidade de saúde do trabalhador do 

município de Camaçari no período de 2003 a 2011. Comparando os dados com o 

estudo de Silva (2002), observa-se que após a implantação do CIFN a procura pelo 

serviço passou a aumentar, tendo como ápice os anos de 2005, 2006 e 2007. Os 

dados ainda revelam que de toda a demanda atendida no período referido na 
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unidade, 18,2% foi gerada por trabalhadores do setor automotivo, sendo a maioria 

homens com idade até 40 anos.  

Gráfico 04. Distribuição do número de atendimentos na unidade de 

referência em saúde do trabalhador por ano de 2003 a 2011. 

 

Fonte: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Camaçari Ba (2012) 

 

É importante destacar que, a partir de 2008, há um descenso no número de 

trabalhadores do CIFN atendidos no CEREST. As evidências encontradas não 

apontam para um descenso causado pela melhoria das condições de trabalho no 

CIFN e sim pela mudança na política de reconhecimento de benefícios pela 

previdência social. Com a constituição do Nexo Técnico Epidemiológico 

Previdenciário em 2007 o número de trabalhadores que procuram o CEREST 

diminui. Essa diminuição se explica pelo fim da exigência de possuir uma 

Comunicação de Acidentes de Trabalho para ter acesso à concessão de auxílio 

doença-acidentário (B91) pela previdência social.  

Ao observarmos essa evolução no período, é possível notar que há um 

acúmulo de trabalhadores buscando o serviço de saúde com pouco tempo de 

trabalho, o que pode ser explicado pelo processo de trabalho desgastante, pela 

forma de implantação do complexo, que iniciou a produção com baixo número de 

operários, com estrutura sem adequação às necessidades de saúde, fazendo com 
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que os metalúrgicos utilizassem do corpo como auxiliar do processo produtivo. Mais 

que operar máquinas, eles precisavam em alguns momentos substituí-las. 

 “E também no início do trabalho, era muito, muito trabalho, pouca gente, 

tinha muito, muito trabalho pra pouca gente. Hoje em dia mudou mais, 

mesmo assim ainda tem muita gente lesionado. Tinha setor lá que eram 

duas pessoas, hoje são quatro, cinco. Então quando eu entrei o serviço era 

muito carregado para uma pessoa. Então, no início que eu entrei, era no 

osso, como o pessoal chama. Hoje em dia tá mais acima. Tem mais gente 

no quadro. Mas antes, inclusive quando é lançamento de carro sempre tem 

problema para ajustar, até chegar ao normal. E aí, antes tinha esses 

problemas, quando foi lançado os carros, lançou um, depois outro e aí vai 

agravando o problema, porque quem se especializa em uma área, sempre 

está sendo cobrado por aquela área. E aí você vai e dá o seu sangue, seu 

suor pra fazer tudo [...]” (Ubaldo) 

Estes homens que em comum possuem o fato de terem participado da 

implantação e do desenvolvimento inicial da indústria automotiva na Bahia 

vivenciaram o início de um processo produtivo marcado pela disputa de mercados e 

consolidação da produção. Os altos investimentos realizados para a instalação da 

empresa precisariam retornar rapidamente e por isso o aumento da produção para 

destinação ao mercado interno e às exportações fixava para os trabalhadores um 

trabalho acelerado, onde o ritmo da linha de produção era quem ditava as ordens, 

onde os trabalhadores usavam de si para dar conta do processo produtivo.  

 

“A gente fazia tudo aquilo manual”: Usos de Si para dar conta do processo 

produtivo 

“Ela deve ter uns nove a dez quilos e a gente manuseava aquilo ali. Na 

época não tinha os dispositivos pra retirar, para pegar uma peça e a gente 

fazia tudo aquilo manual. Para você ter uma ideia, eu tirava da esteira três 

peças por hora, uma peça no primeiro horário, uma intermediária e uma no 

final, pra fazer checagem de pontos de solda. Associado a isso tinha peças 

que eu tinha que retirar que a gente mandava pra Venezuela na época [...] 

Então, isso todos os dias. Eram cem peças que tinha que tirar pra ir pro 

exterior, mais essas trinta peças que fazia teste de ponto [...] Tirava 
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manualmente, a gente passou muito tempo fazendo isso aí. E eu trabalhei 

dez meses seguidos em uma única operação [...]” (Hugo) 

O cotidiano do trabalho no início da produção do CIFN foi marcado pela 

sobrecarga, horas extras, falta de equipamentos, que levavam os trabalhadores a 

usarem do seu corpo para dar conta das demandas da produção. O que estava em 

jogo para esses trabalhadores era a necessidade de se mostrar produtivo, mesmo 

que para isso precisassem levar o corpo ao limite, trabalhar sob o ritmo das 

máquinas, muitas vezes substituindo-as. 

“Só que o nosso manipulador da empresa não era igual ao da parceira lá 

não. Lá era manual mesmo, o sistema de ar comprimido despressurizava 

com você com o painel na mão. Era muita força que você tinha que usar. E 

aí você recebia aquele peso todo e você tinha que segurar. E aí fazer o jogo 

assim pra jogar pra dentro do carro. E aí era um carro atrás do outro. Você 

parou, aí tem aquele tempo pra parafusar o painel, o outro colega seu que 

fica na trava do outro lado faz a outra, parafusa também. Você tira o 

manipulador de dentro do carro, vem pra pegar outro painel porque o carro 

já tá atrás, já tem outro carro pra você montar. E aí, meu irmão, era o tempo 

todo assim. Agora você me responda: tem condições de um ser humano 

aguentar um negócio desse e dizer que não sente nada? [...]” (João) 

O setor da montagem final no CIFN é marcado pelo ritmo acelerado de 

trabalho, onde a linha de produção dá o ritmo do trabalho, que deve ser o mais 

intenso para dar conta da alta produtividade da planta e na maior parte das vezes os 

tempos da produção não correspondem às necessidades impostas pela tarefa 

prescrita, fazendo o trabalhador usar de si para dar conta da tarefa. A contradição 

colocada é que mesmo estando presente do ambiente o que Clot (2001) chama de 

atividade impedida, os trabalhadores “se viram” para se manterem no emprego, e 

vão dando conta até que o corpo não suporte mais a pressão da produção.  

Tomaremos o conceito de atividade impedida a partir da discussão de 

atividade em Ive Clot . Para este autor:  

“O real da atividade é também o que não se faz, aquilo que não se pode 
fazer, o que se tenta sem conseguir – os fracassos - aquilo que se desejaria 
ou poderia fazer, aquilo que não se faz mais, aquilo que se pensa ou sonha 
poder fazer em outro momento....Atividade é aquilo que se faz para não se 
fazer o que tem que ser feito ou ainda o que se faz sem desejar fazer.” 
(CLOT, 2001, p. 6) 
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Nesse sentido, ao observamos a atividade relatada pelos operadores na linha 

de produção, podemos perceber as reinvenções cotidianas que esse trabalhador 

precisam fazer para dar conta “do que deve ser feito” num ambiente totalmente 

contraditório. 

De um lado a tarefa prescrita - montar o painel do carro em um tempo definido 

- do outro a velocidade da linha de produção, a falta de equipamentos e o risco de 

parar a linha, acumular carros na montagem ou deixar peças caírem do 

manipulador, o que recairia sobre o trabalhador, que “é lento”, ou que “emperra a 

produção” ou ainda que é “lerdo e deixa as peças caírem do manipulador”. Os 

discursos elucidam o que Ive Clot diz, 

“O que ocorre é a amputação de uma grande parte do que mobiliza aquele 
que trabalha, abandonado à sombra toda uma série de pensamentos e 
deliberações, de julgamentos, de arbitragens e de criações que na verdade 
estão implicadas na disponibilidade exigida do trabalhador. Uma 
disponibilidade psíquica cada vez maior é necessária aos trabalhadores 
para agir nos meios profissionais, que estão mais e mais equívocos e 
portanto reclamam que os trabalhadores coloquem cada vez mais de si no 

trabalho.” (CLOT, 2001, p. 4) 

Na fala do operador, onde ele mostra a contradição entre o que está prescrito 

e o que é real no trabalho, entre todos os rearranjos que ele precisa fazer 

deliberadamente para dar conta da atividade, fica claro que o início do processo 

produtivo no complexo foi marcado pela necessidade constante de uso de si pelos 

trabalhadores para dar conta do real da atividade que se impõe.  

As escolhas feitas pelos trabalhadores para dar conta das tarefas, para se 

manterem produtivos, para manterem os empregos num momento de alta 

competitividade no complexo, mostra que estas escolhas têm levado à situações de 

sofrimento e, infelizmente, apesar de chamarmos esse processo de escolhas, outras 

alternativas não são dadas aos trabalhadores que precisam “se virar” no cotidiano 

para dar conta das tarefas. Sobre isso Clot (2001) diz que “É uma atividade 

contrariada, um desenvolvimento impedido. É uma amputação do poder de agir”.  

“Porque é um esforço repetitivo, porque você anda o dia todo de ré. Tem 

retrovisores, mas a segurança não queria que olhasse só o retrovisor 

porque às vezes você olhava de um lado e o pedestre já tava do outro lado 

e você num via. Aconteceram vários acidentes assim, a pessoa olhando 

pelo retrovisor, daqui a pouco olhava cá, o cara já tava do outro lado, então 
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eles exigiam que a gente olhasse pra trás, por isso que eu tenho uma lesão 

aqui (cervical), que eu fiz a cirurgia [...]” (Julio). 

“Para você ir ao banheiro você tinha que ver alguém, que a linha num para, 

a linha num para, você ficava apertado pra ir ao banheiro [...] Porque acham 

que você tem que ficar o mínimo possível no banheiro, ir correndo e voltar 

correndo. Eu já tive problema com coordenador, já chamei gerente por 

causa de banheiro [...] Nem todo mundo tem tempo pra ir ao banheiro, tem 

pessoas do turno da noite que vai ao banheiro já seis horas da manhã. Quer 

dizer, tem o primeiro horário que é a janta, é duas e cinquenta a janta [...] E 

eles cobrando, cobrando, cobrando que você demorou no banheiro, que 

num sei o que [...] Você come alguma coisa, faz mal, você não vai 

administrar as suas vontades, não é? Você tem que ir ao banheiro de 

qualquer jeito! Às vezes você fica uma hora, duas horas pedindo pra ir ao 

banheiro e nada de ninguém chegar e dizer, ah, vou tirar o seu banheiro. Já 

aconteceu de ter gente de parar a linha de produção. Eu já parei a linha de 

produção pra ir ao banheiro [...]” João). 

Nota-se na fala dos trabalhadores que o seu poder de agir é tolhido pela 

organização do trabalho, onde a atividade fim é impedida, onde os desejos de fazer 

“bem feito” são repensados a todo o momento, onde o trabalhador precisa fazer 

escolhas e o faz, o faz usando mais de si, do seu corpo, da sua saúde, não fazendo 

pausas, forçando o uso de um segmento do corpo, dirigindo em posição 

desconfortável ou tantas outras situações encontradas no cotidiano do processo de 

trabalho. Podemos compreender essa situação a partir de Clot (2001) como uma 

“atividade envenenada”, onde há a diminuição dos trabalhadores.  

Quando se observa o trabalho real vê-se que esse é totalmente diferente do 

trabalho prescrito, pois a partir da observação das modulações realizadas pelos 

trabalhadores para dar conta da atividade percebe-se que o prescrito não daria 

conta de atingir os objetivos traçados. 

Olhar apenas o realizado, jamais nos daria dimensão da “luta cotidiana” que 

travam esses operadores para dar conta do real da atividade. Aqui fica claro que o 

realizado não possui o monopólio do real, e que este real é muito maior do que 

podemos imaginar, e ele é elaborado cotidianamente pelos trabalhadores que 

precisam fazer suas escolhas. 
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É certo que estas escolhas, neste contexto, trazem diversas consequências 

para estes trabalhadores. O adoecimento físico, a sensação de fracasso, a 

hipersolicitação constante. O uso do si para dar conta desse “destino a ser vivido” 

tem seu preço. Clot diz que  

“A fadiga, o desgaste violento, o estresse se compreende tanto por aquilo 
que os trabalhadores não podem fazer, quanto por aquilo que eles fazem. 
As atividades suspensas, contrariadas ou impedidas, e mesmo as contra-
atividades, devem ser admitidas na análise assim como as atividades 
improvisadas ou antecipadas. A atividade removida, oculta ou paralisada 
não está ausente da vida do trabalho. A atividade imposta – ou aquela que 
o trabalhador se impõe – pesa com todo o seu peso na atividade 
concreta.”(CLOT, 2001, p. 6)   

Os usos de si para dar conta da atividade explica o fenômeno do adoecimento 

tão precoce nessa população de trabalhadores do setor automotivo. A combinação 

de elementos como a organização do trabalho e as condições nas quais esse 

trabalho é desenvolvido levou centenas de trabalhadores do complexo automotivo a 

procurarem os serviços de saúde. É possível perceber a partir das narrativas desses 

trabalhadores que aquilo que se faz (movimentos repetitivos, posturas anômalas, 

hipersolicitação do corpo) está tão relacionado com o adoecimento quanto aquilo 

que não se pode fazer (Não se pode realizar a atividade como se deseja, não pode 

se permitir a ter pausas, não se pode ajustar o prescrito, não se pode fazer o que se 

tinha vontade, etc...), reforçando a tese de que os processos de adoecimento são 

construídos no cotidiano, nas contradições de um trabalho vivo, que a todo momento 

coloca sobre os trabalhadores a decisão entre o possível e o impossível. Nesse 

conflito observamos surgir então o sofrimento e adoecimento no trabalho que estão 

em constante conflito com o orgulho metalúrgico e com o prazer no trabalho. 

 

“Você lá é um parafuso a mais”: O conflito Capital x Trabalho desconstruindo 

identidades coletivas 

“Ela quer quantidade de carro, no final do turno atingir a meta e acabou [...] 

Resumindo: Você lá é um parafuso a mais. Aluiu, joga fora e bota outro [...]” 

(João). 

Os conflitos gerados pelo processo de trabalho, que leva centenas de 

trabalhadores a adoecerem, faz com que os trabalhadores passem a se perceber 
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como uma parte descartável do processo de trabalho, usados apenas para compor a 

grandiosa engrenagem produtiva e lançados fora a qualquer tempo que não sirvam 

mais para compor o processo produtivo. Nesse momento, passa a compor esse 

cenário um forte sentimento de não pertencimento, aprofunda-se o estranhamento 

no trabalho, pois agora, confirmando o que disse Marx (2006) “quanto mais cria, 

mais se torna indigno e sem valor, quanto mais bem formado seu produto, mais 

deformado ele fica” (MARX, 2006, p. 82 ). O adoecimento na fábrica permite, por um 

momento, que o trabalhador deixe apenas de pensar no trabalho, passe a se ver no 

processo e inclusive a questionar o processo. Questiona, ao passo que compreende 

a lógica de funcionamento do capital, percebe que seu trabalho foi apropriado por 

outro, sua força de trabalho foi usada até o esgotamento e que agora ele está 

desamparado. 

“O problema é que se exige muito e devolve-se pouco, como sempre foi a 

relação patrão-empregado [...] A empresa na minha opinião, eu posso estar 

errado também, pode ser de certa forma, que eles se preocupem de alguma 

forma com quem tá fora, mas nunca me perguntaram nada, nem se eu 

estava bem, mal, nem se eu precisei nada. Eu já fiz duas cirurgias, nunca 

me perguntaram nada, se eu precisei de uma medicação, se eu saí de lá 

tendo que comprar remédio, nada. E ninguém tá nem aí. A empresa, não 

existe pra você. Tá afastado esqueça. Por isso que hoje em dia eu não 

quero nem saber. Não quero botar os pés lá dentro pra nada [...]” (Hugo). 

É possível perceber como se expressam no cotidiano as contradições capital-

trabalho. Essas contradições passam despercebidas para muitos trabalhadores, ou 

são compensadas pelas recompensas de um salário acima da média da cidade, ou 

dos ganhos com PLR. Para os trabalhadores que adoeceram no trabalho elas 

ganham um contorno mais claro, pois há uma real percepção de que foi da 

dualidade entre capital-trabalho, homem-máquina, patrão-empregado que se 

determinou seu adoecimento. Os trabalhadores sentem “na pele” o produto da lógica 

capitalista, como diz Harvey (1992), se apoiam na extensão da jornada de trabalho, 

na transferência de capitais de regiões de altos salários para regiões com baixos 

salários, mudança organizacional e tecnológica, utilizando-se de trabalhadores de 

lugares em desenvolvimento onde existe ausência de contrato social com o trabalho 

ou onde esses contratos têm pouca força. 
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Dessa forma de produção, onde os trabalhadores são vistos como mais uma 

peça do processo produtivo, da qual é possível adaptar a qualquer momento para 

novas formas de organização do trabalho, surgem situações que produzem 

iniquidades em saúde, visto que o processo de adoecimento no complexo 

automotivo é mediado pelo processo produtivo e pelas condições socioeconômicas 

dos trabalhadores, que não permitem que os mesmos abandonem o processo 

produtivo, mesmo quando percebem que estão adoecendo no trabalho. Somado à 

isso, a ausência do Estado na proteção aos trabalhadores, ao tempo que é presente 

na garantia das condições de produção para as empresas, aprofunda essas 

desigualdades, pois em grande medida abandona os trabalhadores à própria sorte, 

deixando-os perdidos em busca de reparação social pelas perdas que tiveram. 

“Rapaz, eu acho que o que mais me incomoda é a desatenção que a gente 

tem por parte da empresa e por parte dos órgãos competentes [...] É uma 

desatenção total do Ministério do Trabalho, de não se preocupar mesmo. 

Parece que a gente busca a doença. Não é assim. Uma empresa que tem 

umas trezentas pessoas afastadas, isso não é comum. E não são pessoas 

velhas, são pessoas jovens, entendeu? [...] São homens, jovens e que eram 

totalmente capazes e que, com pouco tempo de trabalho eles tão 

lesionados. Então isso me incomoda muito. É a despreocupação, sabe? Do 

que tá acontecendo e com o nosso futuro. Qual futuro que eu vou ter? Eu 

não posso nunca pensar em trabalhar no chão de fábrica [...] Eu tenho que 

trabalhar agora com caneta, porque com mão e com pé, eu não consigo 

mais trabalhar. Não existe a implicação da empresa com o profissional que 

está afastado [...] Cadê o interesse da empresa no trabalhador. Eu não sou 

funcionário da empresa? [...] Essa, essa inércia sabe, do Estado com a 

nossa situação é que me incomoda mesmo. [...] O que será que o ministério 

do trabalho não está enxergando? O que será que o CREMEB não observa 

nesses lesionados? A própria justiça do trabalho, porque não é mais 

imperativa com essa empresa? Qual o prejuízo que a sociedade vai ter 

daqui a mais de dez anos, com esse bando de lesionados dependendo de 

benefícios de INSS? Porque isso aí alguém vai pagar futuramente, alguém 

vai ter que pagar esse prejuízo. A FORD não vai pagar esse prejuízo, quem 

vai pagar é o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, é o 

trabalhador, é o município de Camaçari. O prejuízo é maior do que o 

benefício [...]” (Hugo). 
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As narrativas revelam o desespero de trabalhadores que entraram sadios no 

processo de trabalho, viveram a fábrica na máxima intensidade, doaram-se na busca 

de construir um sonho. A percepção de que a empresa está “virando as costas” para 

eles e de que o Estado é omisso, só amplia a magnitude do problema vivenciado 

pelos trabalhadores, que começam a perceber e questionar o porquê que o Estado 

não se mostra mais presente, não usa da mesma força que usou para beneficiar a 

empresa na época da implantação, agora para ajudar os trabalhadores. 

“Então nesse caso aí eu acho que alguns setores, o Ministério Público, 

alguma coisa aí poderia interferir mais nisso aí para que parasse. Parar eu 

acho que não para não, porque se trabalha numa linha de produção, vai ter 

que ter algumas lesões, mas que diminuísse mais esse quadro. Eu acho 

que tem como fazer isso. Está saindo um carro novo agora, o Eco novo, não 

sei se você está sabendo. E com esse carro, quando começar a vender, 

meu irmão, o bicho vai pegar de um jeito aí, porque, se ele der certo no 

mercado aí, vão ter que focar mais nisso aí, porque se deixar só eles... 

Acho que algum órgão de fora tem que fiscalizar mais aquele problema lá 

[...]” (João). 

“Uma coisa também que eu acho errado, porque a empresa não paga. Eu 

sou funcionário da empresa, certo? Como o INSS negou, a justiça deveria 

obrigar a empresa a pagar até o INSS reconhecer o problema e dar o 

benefício, que a gente fica sem receber da empresa e sem receber do 

INSS. E aí, o psicológico da pessoa? A pessoa já tá com aqueles problemas 

todos, ainda vem mais essa situação financeira, aí fica difícil [...]” (Ubaldo). 

Os trabalhadores questionam o que para Harvey (2008) nada mais é do que o 

papel previsto do Estado neoliberal. Em caso de conflito, tende a ficar favorável ao 

capital em detrimento dos direitos (e da qualidade de vida) dos coletivos de 

trabalhadores. A esse novo Estado é dada a função de manter a “integridade do 

sistema financeiro e a solvência das instituições financeiras e não o bem-estar da 

população ou a qualidade ambiental” (HARVEY, 2008, P.81). É em meio a esses 

conflitos entre capital-trabalho que se expressam as experiências dos trabalhadores 

com seus empregadores ou com o Estado. Os trabalhadores com LER/Dort vão 

experimentando a perda da capacidade para o trabalho e se sentido cada vez mais 

desamparados. 
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“Se o tempo voltasse, fazia tudo diferente. Eu ajudei muito a empresa, hoje 

em dia não estou sendo ajudado.” (Ubaldo). 

O processo vivenciado pelos trabalhadores do complexo automotivo de 

Camaçari traz em si percepções contraditórias, ao tempo que ser trabalhador do 

CIFN é motivo de orgulho, é responsável pela formação de uma identidade coletiva, 

é também responsável por um duro processo de adoecimento, que desconstrói no 

cotidiano os traços de uma identidade coletiva construída. O adoecimento e 

incapacitação são mediados diretamente pelo modelo de produção capitalista, pela 

organização do processo produtivo, que reúne um hibridismo organizativo com 

características do modelo taylorista-fordista, somadas às características da 

acumulação flexível, que em se tratando de uma cidade em uma das regiões menos 

desenvolvidas de um país periférico, ganha contornos ainda mais danosos para o 

trabalho. 

Mediado ainda por um Estado que se distingue por características neoliberais, 

ausente na proteção do bem estar da população e presente para o grande capital, o 

processo de adoecimento acontece isolando os trabalhadores, que passam a ser o 

peso morto no trabalho, os queixosos, os que só querem reparação, os que 

incomodam a empresa e o Estado na busca por justiça social. Destaca-se ainda 

nesse processo a ausência da pauta da saúde dos trabalhadores com centralidade 

na intervenção sindical. A centralidade da luta por salários e a não priorização da 

luta contra o adoecimento no trabalho é parte dos elementos que explicam a 

situação em que se encontram os trabalhadores do complexo. É nesse contexto que 

os sonhos vão sendo desconstruídos, onde os trabalhadores passam a perceber 

então que de fato o sonho metalúrgico ficou para trás, que passa a ser um não-

orgulho marcado pelo abandono pela empresa e pelo Estado. Materializa-se então o 

sentimento de homens descartáveis, parafusos, máquinas, que ao detectar-se um 

defeito, devem ser substituídos por outros, para que assim, com novas peças 

prontas para uso, a produção continue, o progresso chegue. Ainda que o preço 

disso seja cada vez mais homens adoecidos, incapacitados e com sonhos 

interrompidos. 



93 

 

  

6 CAPÍTULO IV – SONHOS INTERROMPIDOS: NARRATIVAS DE 

INCAPACIDADE EM HOMENS METALÚRGICOS PORTADORES DE 

LER/DORT 

“Eu tinha perspectivas maiores na minha vida, e às vezes eu me tranco só, 

quero passar um tempo sozinho, só para não lembrar o que eu perdi. Eu 

perdi muita coisa. Eu poderia ter saído daquela empresa e estar em outra 

empresa, eu poderia hoje estar na empresa com um cargo melhor, com um 

salário melhor, porque eu trabalhava certinho. Não faltava ao trabalho, se 

precisava de hora extra eu estava sempre disposto a fazer hora extra. 

Cansei de perder os meus João para ir trabalhar porque eu gostava de estar 

no trabalho. E tudo isso mudou na minha vida.” (Hugo). 

O adoecimento por LER/Dort para os homens metalúrgicos investigados 

representa uma ruptura na vida. A constatação de que já não se pode trabalhar, ou 

que mesmo podendo trabalhar, não será mais o “trabalhador do mês”, reconhecido 

pela chefia e com possibilidades de ascensão na empresa, que leva os 

trabalhadores doentes a vivenciarem a experiência de abandonar sonhos traçados 

no início, na entrada na empresa. Na maioria das vezes esses sonhos estão 

relacionados com a possibilidade de crescimento na empresa ou relacionados à 

melhoria do padrão de vida fora da fábrica, com a compra de uma casa melhor, de 

um carro ou, até mesmo, de planos futuros com a economia dos valores recebidos 

com a participação nos lucros e rendimentos. 

“Eu não entrei na FORD para sair operador, entrei na FORD para crescer 

na FORD, só que eu não tive essa sorte. Eu esperava crescer, mas de 

imediato vieram as lesões. Quando elas chegam, acho que seu campo 

fecha mais um pouco”. (João). 

Vivenciar o adoecimento por LER/Dort significa abandonar alguns planos, 

deixar para trás uma série de idealizações que foram feitas e que a nova situação de 

doente não permite mais. A percepção de que “o campo se fecha” na empresa é o 

retrato de que os trabalhadores doentes passam a vivenciar um constrangimento no 

trabalho, pois já não são mais os produtivos de antes. Já não são os mais 

produtivos, os que mais se dedicam ao trabalho, pois o corpo passa a impor limites 

que eles não conseguem mais ultrapassar. 
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“A participação em resultado, eu teria recebido uma no final do ano passado 

e estaria recebendo outra no final deste ano, então esse ano eu já tava com 

o carro quitado. E esse benefício eu não tenho. Eu já poderia ter comprado 

uma casa melhor para mim [...] Você guarda dez mil por ano, em dez anos 

você tem uma quantia boa guardada, para comprar uma casa boa, na praia, 

seja onde for [...] Poderia ter feito algumas melhorias na minha vida com o 

salário, trabalhando, mas eu não posso voltar a trabalhar. Eu estou afastado 

não é porque eu não quero trabalhar, eu passei um ano trabalhando na 

FORD, mesmo com todas as lesões que você tá vendo aí que eu tenho, 

sem faltar um dia, sem fazer corpo mole, sem ir para centro médico”. 

(Hugo). 

A percepção das modificações que o corpo sofreu representa uma disrupção 

na vida desses trabalhadores, que passam a vivenciar sensações físicas, 

emocionais, situações sociais que passam a compor a experiência de ter LER/Dort e 

incapacitação para o trabalho. Compreender os significados dessa experiência para 

os homens metalúrgicos investigados passa por compreender as trajetórias de 

incapacitação, que não são uniformes, mas que apresentam traços intersubjetivos 

que ajudam os profissionais de saúde a entender as múltiplas demandas trazidas 

por esses homens, que está para além da experiência no corpo, pois se insere no 

mundo da vida, como discutiu Kleinman (1998). 

 

“Fui pegar uma peça como sempre fazia e aí eu não consegui”: Trajetórias de 

adoecimento e incapacitação por LER/Dort em homens metalúrgicos 

A experiência de adoecimento por LER/Dort em homens metalúrgicos está 

mediada pelo trabalho, pois é nesse espaço que esses homens passam a notar as 

modificações no seu corpo, a notar as mudanças, a sentir os primeiros sintomas ou 

mesmo quando esses sintomas são sentidos fora da fábrica, as explicações 

elaboradas pelos trabalhadores se dão pelo processo de trabalho, notando quando 

as diferenças surgiram, relacionando-as a movimentos, gestos, ritmos de trabalho 

que são responsáveis por desencadear o adoecimento. 

“Aí certo dia, eu não tinha nada, nunca tive nada. Até pelo meu histórico 

profissional, eu nunca tive trabalho de risco, nunca tive trabalho de risco, 

sempre tive vida saudável. E aí tava trabalhando e fui pegar uma peça 
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como sempre fazia e aí eu não consegui. Aí eu chamei a colega que 

trabalhava comigo, ela me socorreu na hora, tomou a peça da minha mão, 

porque eu caí com aquilo tudo, tomou a peça e me levou até a cadeira, 

tinha uma cadeira ali próxima, eu sentei. E aí sentindo muitas dores mesmo 

na coluna. Não sabia o que era dores nas costas, não sabia mesmo. Aí fui 

levado para o centro médico, foi aí que fez os exames e constatou problema 

de coluna, protrusão discal e aí fui fazendo tratamento [...]” (Hugo). 

Os primeiros sintomas, geralmente abruptos, sem explicações, sem sinais 

anteriores marcam uma primeira ruptura. A normalidade existente é cessada e 

passa a dar lugar a dúvidas, incertezas e busca por explicações para o que está 

acontecendo no seu corpo e na sua vida, já que a partir desse momento, esses 

homens passam a buscar o reestabelecimento das condições físicas e de trabalho 

que sempre tiveram.  

“Rapaz eu saí de férias na verdade em dois mil e seis, não lembro bem, e aí 

eu senti um torcicolo. Pensei que fosse uma coisa assim, e aí aquilo ficou, 

me travou. Eu fiz um exame de raio-x, e aí deu que eu tava com um 

problema na coluna, curvatura na coluna, um problema lá que eu não 

lembro mais. Aí continuou as dores, eu fiz ressonância, um exame mais 

específico, e aí deu que eu tinha essa curvatura na coluna, um problema 

aqui na cervical, com hérnia de disco, com um monte de coisa lá. Aí eu 

voltei nas férias, acho que eu parei o movimento, o sangue esfriou, comecei 

a sentir. Aí eu voltei a trabalhar já sentindo, fui sentindo, depois fui fazendo 

exames, fiz exames dos ombros também e aí deu também problema dos 

ombros. Fiz do punho, deu problema do punho também. E aí eu comecei a 

procurar melhorar minha saúde. Fui correndo atrás de sair dessa operação 

do manipulador, que eu não tinha condições de fazer devido o meu 

problema [...] Porque é aquela história, quando você sente, eu pensei que 

fosse um torcicolo, mas quando você sente uma coisa que você faz exame 

e diagnostica que você tem aquilo ali, você sabe que você já não pode fazer 

isso. Até o seu psicológico já é...eu tenho isso, isso dentro de mim, eu não 

vou ser mais... Enquanto eu sinto a dor, mas eu não sei o que eu tô 

sentindo, talvez fosse um torcicolo, mas aí eu já sabia, já tinha que ter 

minhas limitações [...]” (João). 

A experiência de adoecimento é marcada pelas vivências da Ilness e da 

Disease, como mostra Kleinman (1998). Ao observarmos a fala de João, 

percebemos que aquilo que ele sente, que o incomoda, os sintomas e as aflições 
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(illness) ganham materialidade no discurso biomédico, que legitima, dá nome e o faz 

ter um diagnóstico para mostrar (Disease), para comprovar que o que ele diz tem 

respaldo científico. Agora ele pode e deve buscar melhorias para a sua saúde, pois 

os exames deram conta de mostrar que o que ele sentia por dentro não estava no 

plano apenas da percepção, do mal estar, mas tinha uma materialidade física. 

A primeira ruptura, marcada pelo surgimento dos sintomas, abre um 

importante ciclo na vida dos homens com LER/Dort. Os caminhos percorridos após a 

percepção da doença variam, mas trazem marcas de uniformidade, dos caminhos 

que estes indivíduos percorrem para compreender e explicar seu adoecimento. 

Podemos destacar dentro da nossa investigação os caminhos da busca da cura pela 

tecnologia, a esperança da cura futura, a resistência à doença no trabalho até que 

as vivências da experiência de adoecimento mostram a esses homens que eles 

estão incapacitados a realizarem as mesmas coisas de antes, sem que haja alguma 

mudança no modo de fazer. 

“E os seis meses que eu comecei a sentir dor nas costas eu trabalhava na 

parte do assoalho [...] Só passei seis meses lá, aí quando vim para cá 

comecei sentir dor nos braços. Depois essas dores nas costas que eu tinha 

sentido e tinham me mudado. Aí melhorou a dor nas costas [...] E aqui eu 

trabalhava de um braço só, aí um dia quando eu vim com a peça, senti uma 

fisgada, um choque do pescoço para o ombro direito, aí larguei a peça. 

Assim que senti, larguei a peça, aí ficou aquela dor no pescoço... Só que eu 

achei que fosse mau jeito, aí continuei trabalhando. Senti de novo, aí no dia 

a dia eu comecei mudando, trabalhando de dois braços, mesmo me 

chamando de lento, de lesma, mas eu não conseguia mais trabalhar de um 

braço só [...] Aí quando eu ia trabalhar de um braço só, sempre sentia esse 

choque. Aí comecei a usar mais o braço esquerdo. Quando eu tava com o 

lado esquerdo, eu conseguia trabalhar de um braço só, mas quando era 

para usar no lado direito, que tinha que estirar o lado direito, eu trabalhava 

com os dois braços. Aí foi indo, foi indo, não aguentei. Aí reclamei, quiseram 

me mudar, eu fui, fiz uns exames, levei para o centro médico. O centro 

médico disse que não era nada, que era besteira, mas mesmo assim ia 

mudar, aí botou no assoalho e comecei a sentir a mesma dor, aí me 

mudaram para outra área, fiquei não sei se foram seis meses, não lembro 

assim não. Aí depois de seis meses, acho que acharam que eu estava bom, 

aí me trouxeram de novo, aí fiquei lá trabalhando de novo, mas com esse 

problema, aí disseram que era só para ensinar o pessoal que tava 
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chegando. O pessoal que aprendeu, ficou craque, e eu lá, sem ser mudado 

[...] Aí já estava com o problema no joelho também. Comecei a sentir a mão, 

os cotovelos, que é dessas máquina, máquina de solda. Comecei a sentir 

os cotovelos, os punhos e na cervical também [...]” (Luiz). 

A resistência no trabalho é uma das etapas do processo de experiência do 

adoecimento que mais marca os trabalhadores. Muitos, ao resistirem trabalhando, 

vão adquirindo outras lesões em diferentes segmentos corporais. A impossibilidade 

de revelar o que se sente ou a ausência de uma política de proteção à saúde desses 

trabalhadores, determina que eles sigam trabalhando, lutando contra as dores, na 

busca de uma função que lhes permita seguir produtivos, ainda que para isso 

tenham que conviver com os sintomas das LER/Dort e com toda a aflição de estar 

doentes. 

“Eu segurei ainda uns três meses trabalhando nesse ritmo aí. Ia trabalhar 

um dia, aí passava três dias de atestado. Sempre assim, até que me 

encaminharam para o afastamento, mas assim não foi nada que eu queria 

não. Eu tentei de todas as formas, eu tinha até um amigo meu que era 

engenheiro na época, ele tentou ver com, outra colocação para mim, não a 

outra área, só que eu tinha que esperar muito tempo e eu não conseguia 

esperar onde eu estava trabalhando [...]” (Hugo) 

A alternativa da busca por ajuda médica não é a primeira. Antes de acessar 

os serviços de saúde, seja o da empresa ou os serviços de fora, os trabalhadores 

tentam resistir no trabalho e infelizmente só buscam o acesso à saúde quando os 

casos de LER/Dort já estão instalados com um grau de gravidade importante. A 

busca pelos serviços de saúde passa então a ser a alternativa para saída do posto 

de trabalho em busca de outro mais adequado e a busca por uma intervenção 

biomédica que faça cessar os sintomas ou que lhes reestabeleça as condições de 

saúde que tinham antes de passar a vivenciar as LER/Dort. 

“Aí eu ainda segurei ainda um tempão até fazer a cirurgia. Só fiz a cirurgia 

em dois mil e oito. Fui segurando o máximo possível até fazer a cirurgia. A 

gente pensa que vai estar ali naquele problema e que vai sair daquilo, 

sabe? Ou que vai tomar medicação, ou que vai fazer um tratamento [...] A 

gente acredita assim, que vai fazer fisioterapia e vai ficar bom. A gente 

acredita que vai tomar a medicação e vai ficar bom ou então a gente 

acredita, até pior, que fiz a cirurgia e vou ficar bom [...]” (Hugo). 
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“Eu trabalhava, sempre fazia fisioterapia, gelo em casa, de vez em quando 

tomando medicação, com o trabalho tentando suportar, mas teve uma certa 

época que não dava mais para suportar. A dor já era muito intensa. E aí foi 

sugerido fazer uma cirurgia. Passei por especialista, passei por um 

neurocirurgião para dar uma segunda opinião e as opiniões foram uma só: 

cirurgia. Mas só que depois da cirurgia eu não vi melhora nenhuma. E os 

exames que eu tenho comprovam. Um ano após a cirurgia teve alguma 

melhora, mas depois de dois anos, voltou tudo que tinha e mais algumas 

coisas [...]” (Ubaldo) 

As esperanças de cura, principalmente com as tecnologias biomédicas 

passam a ser a alternativa de vida para esses trabalhadores. Experienciar o 

adoecimento passa por constituir um mundo próprio, o mundo da doença, local onde 

esse trabalhador passa a se sentir seguro, com suas centenas de exames, de 

laudos, que o legitima, que mostra para o patrão, para a família e para os amigos 

que ele tem um problema de saúde, que mesmo que ninguém o veja, está ali, é real. 

A busca por reestabelecer as mesmas condições físicas, psíquicas e sociais de 

antes, leva os trabalhadores a viverem em função de estarem doentes, no aguardo 

de uma tecnologia médica milagrosa que os tire dessa situação. 

“[...] Porque eu quero ter uma vida normal, por isso que eu estou buscando 

aí a cirurgia. Eu quero ficar bem, dentro de todos os aspectos, eu quero 

ficar bem [...]” (João). 

“Eu sonho um dia eu ter alguma melhora, no máximo possível. A ciência, 

tecnologia estão cada dia que passa avançando mais. Quem sabe, 

futuramente pode ter algum avanço na ciência, dar uma melhorada, não é? 

A esperança é a última que morre. E eu creio nisso aí. Quem sabe eu não 

posso ter alguma melhora futuramente? O futuro a Deus pertence, como diz 

os mais velhos. Minha perspectiva que eu tenho é essa, de que algum dia 

eu possa ter uma melhora [...]” (Ubaldo) 

No percurso da experiência do adoecer por LER/Dort no setor, a tentativa de 

entender o que está acontecendo com o corpo é a primeira etapa, seguida da 

resistência no trabalho, com trocas de função e ajuda dos colegas. Esse processo é 

mediado pelo medo de revelar o que sente e por falta de informações do que pode 

acontecer com o corpo dos trabalhadores devido ao processo de trabalho a que 

estão submetidos. Tratar como normal sentir dor no trabalho é um importante fator 
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para o aumento do adoecimento desses trabalhadores. O trabalho precário, 

desgastante, faz com que os trabalhadores passem a ter como normal o que é um 

risco para a saúde, e com isso passem a buscar muito tarde uma ajuda para saúde. 

“Eu achava que tava sentindo aquilo porque sei lá, porque qualquer trabalho 

que a pessoa faz, faz demais, tem uma dor, não é? Mas eu pensava que 

era uma dor porque eu tava fazendo ali e ia passar rápido, mas não é uma 

dor que passa rápido, isso aqui é para o resto da vida. Aí eu fiquei vendo, 

depois que veio a do pescoço é que me informaram o que era. Eu era meio 

leigo, mas mesmo assim fui atrás [...]” (Luiz) 

A experiência que transforma sintomas que “iam passar rápido” em “algo pro 

resto da vida” é um evento marcante para os trabalhadores. Essa segunda ruptura 

gira em torno da percepção da cronicidade da doença, desencadeia um novo 

momento na vida desses homens, que os leva a imergirem em um novo cotidiano, 

enredados em teias de sentidos, significado e práticas constituintes do ‘mundo da 

doença’. Nesse cotidiano, grande parte da vida é dedicada à busca por serviços de 

saúde e por reconhecimento (legitimação) e reparação para o seu processo de 

adoecimento. 

“Você precisa às vezes de ter um tempo para poder aceitar essa nova 

situação que você vive [...]” (Hugo). 

“O que tinha que fazer é o que eu faço: fisioterapia, RPG, faço os exames, 

consulta e tomo sempre os remédios. Estou também com problema de 

estômago por causa da medicação que eu tomo todo dia de manhã e a 

noite. Aí tem esse, mais esse problema por causa da lesão, das dores 

crônicas [...] Eu já sei as consequências que vão vir pela frente, de ficar 

refém da doença [...]” (Ubaldo). 

Esse novo momento vivido pelos trabalhadores, onde eles passam a se 

reconhecerem incapazes para o trabalho é marcado por grandes envolvimentos 

emocionais, psicológicos, que podem transformar para sempre a vida desses 

indivíduos. A ruptura definitiva marca a necessidade de ressignificar a vida, agora 

sem o trabalho, que não está preparado para recebê-lo de volta, e, portanto é um 

momento muito difícil na vida desses trabalhadores. 

“Isso ninguém devolve, não vai ser uma indenização para me devolver. Não 

vai ser uma cirurgia milagrosa, eu já tenho duas cirurgias, coluna e ombro. 
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Não vai ser uma cirurgia milagrosa que vai: Ah, agora você vai jogar bola, 

você agora vai fazer uma atividade e à noite você vai dormir tranquilo sem 

tomar medicação. Isso não vai acontecer. Então hoje eu queria ficar livre de 

ter que tomar remédio de vez em quando, eu queria ficar livre de ter que 

quando fizer uma coisa a mais sentir no fim do dia. Não conseguir dormir 

direito quando a coluna tá doendo. E não acontece, isso não acontece, isso 

ninguém me devolve [...]” (Hugo). 

Esse momento, de reconhecimento da cronicidade da doença, da perda de 

função, da perda da força de trabalho, marca a condição de “Lesionado”, “Incapaz”, 

“Inválido” para os homens metalúrgicos. Para eles, ter LER/Dort é sinônimo de ser 

lesionado, de não poder fazer as coisas por ser incapaz, ser inválido para 

determinadas atividades, marcando assim o início de um importante processo na 

trajetória de adoecimento desses homens que é o isolamento do convívio social e o 

medo do que será o futuro a partir desse momento. 

“E eu estava numa fase que eu estava chorando com qualquer coisa, por 

isso que eu resolvi procurar a psicóloga. Qualquer coisa para mim era a 

mesma coisa que pisar na ferida. E do jeito que eu estava, acho que eu era 

capaz de fazer qualquer cosia na raiva. Agora eu estou me controlando 

mais [...]” (Luiz). 

As incertezas, a desestabilização emocional e o isolamento marcam essa 

fase do adoecimento desses trabalhadores. A coexistência de transtornos mentais 

frequentes nestas situações reafirma a noção das LER/Dort como um adoecimento 

complexo, pois o adoecimento em si e a trajetória que o envolve podem potencializar 

ou mesmo desencadear outras enfermidades. 

Então a gente se sente tipo excluído das coisas, de fazer as coisas. A 

autoestima da gente fica lá embaixo. É como se fosse uma pessoa 

imprestável. É isso. (Ubaldo) 

A experiência de ‘se sentir imprestável’ significa para os homens o que é ser 

acometido por LER/Dort e vivenciar o processo de incapacitação. É um movimento 

abrangente, que vai do trabalho para a vida cotidiana, atinge para além das funções 

do corpo, a possibilidade de interação com os seus pares, de fazer as atividades da 

vida diária, afirmando, para além do não poder trabalhar, ter LER/Dort é perder a 

possibilidade de ser útil na vida.  
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“O que mais incomoda são as dores e as limitações. Porque a dor 

incomoda, e a limitação de você não poder fazer nada, incomoda muito, 

você se sente uma pessoa imprestável [...]” (Ubaldo). 

“O que será que, qual é o malefício pior? É a lesão propriamente dita ou é a 

rotina de voltar lesionado? [...]” (Hugo) 

Essa rotina de viver com LER/Dort é que torna essa experiência tão difícil 

para esses homens, pois o seu cotidiano requer que eles façam tudo igual a antes e 

eles já não podem mais, estão incapacitados para seguirem da mesma forma de 

antes, se sentem e são vistos como diferentes. As marcas estão no corpo e na alma 

desses homens, que saíram do sonho metalúrgico para a realidade das LER/Dort, 

saíram do auge no trabalho para uma situação onde se sentem descartados, 

imprestáveis e inválidos. 

“Eu não sei até quando eu vou aguentar não. O serviço é bom, mas se eu 

estivesse inteiro. Não estou. Eu estou scrapeado como os caras chamam 

agora. O ‘véi’ está scrapeado ((risos)). E você sabe que scrap não presta 

para nada. Na gíria lá deles, é, o ‘véi’  tá scrapeado [...]” (Julio). 

No chão da fábrica os trabalhadores significam o que é ter LER/Dort, e o 

fazem utilizando-se de uma metáfora. Scaprear é um termo originado a partir da 

palavra em Inglês ‘Scrap’, que significa sucata e é utilizada no setor automotivo em 

substituição a sucatear ou descartar. Na indústria automotiva, materiais que não 

podem ser mais utilizados e aproveitados devem ser “scrapeados”. Nada mais 

preciso do que a representação dada pelos trabalhadores para o que acontece com 

seus colegas de trabalho, que eram parte da linha de produção, mas agora estão 

doentes, incapacitados, viraram sucata e por isso devem ser descartados, 

“scrapreados” do processo produtivo, já que no CIFN, os scraps ou sucatas, são 

enviados para uma grande empresa em Simões filho para a coleta e processamento 

da sucata. 

 A experiência de adoecimento e incapacitação desses homens metalúrgicos 

por LER/Dort tem um fluxo contínuo, que ainda que possua variações entre 

diferentes trabalhadores, é marcada pelo estranhamento do corpo e dos sintomas, a 

resistência no trabalho, a vivência da cronicidade, a busca pela cura, a busca pelo 

reconhecimento do adoecimento, a constatação da incapacidade e suas 
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repercussões sobre a vida, principalmente a exclusão social e profissional, que 

marcam nesses homens a vivência do que é ter LER/Dort. 

 

“É Difícil”: Rompendo a barreira de falar o que sente no contexto do 

adoecimento por LER/Dort 

“Então foi muito difícil para mim no início. Eu acho que não teve fase tão 

ruim para mim quanto no início da lesão da coluna. Em todos os lados, 

todos os aspectos: financeiro, familiar e pessoal mesmo, para mim o início 

foi o pior de tudo” (Hugo). 

A experiência de adoecimento por LER/Dort para os sujeitos da nossa 

pesquisa é vivenciada como situações “difíceis” de lidar. É difícil falar sobre, 

relembrar os acontecimentos, se visualizar na situação de doente e até mesmo de 

incapaz para o trabalho. Em vários momentos o termo difícil é utilizado para 

substituir o não dito. O que se pensa, mas não se fala. O que se vivencia, mas não 

se encontra formas para se expressar. Revelando que a experiência de adoecimento 

por LER/Dort está para além do corpo, envolve sentimentos, vivências emocionais 

que ajudam a construir um novo lugar nesse cotidiano modificado. Para os homens 

ouvidos em nossa pesquisa, falar sobre as LER/Dort requereu risos e silêncios em 

momentos difíceis, uso de metáforas para dar vazão ao que se sente e pequenos 

momentos de choro, quando a dor sentida extrapolava o poder das palavras. 

“Então para mim é difícil, que é um negócio meio constrangedor para gente 

que tem esse tipo de problema. Aí fica muito difícil, muito difícil.” (Ubaldo). 

“Porque tem cara lá de meu tempo que não fala. Que ou já foi para as áreas 

que não lesionam tanto, ou não tem coragem de falar o que sente.” (Luiz) 

Orlandi (1997) em As formas do silêncio mostra que o silêncio faz parte do 

discurso e que, portanto, faz parte da forma de significar, de como nós nos 

relacionamos com o mundo. A autora discute a política do silêncio sob duas 

vertentes, uma que seria o silêncio constitutivo, o que indicaria que para dizer é 

preciso não-dizer. A outra seria o silêncio local, que se refere à censura 

propriamente dita, que pode existir em alguns momentos conjunturais. (Orlandi, 

1997, p. 24). Nesse sentido, compreende-se que o silêncio, ou o riso, ou as 
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metáforas utilizadas nos discursos desses indivíduos não são apenas momentos de 

não falar, são muito mais profundos, são momentos de silenciar, aqui como uma 

forma comunicativa que tem muito a dizer sobre dificuldades em se expor, em tocar 

em um tema tão delicado aos homens, guardar a vivência de um corpo doente que 

não corresponde às suas expectativas e às expectativas da sociedade. 

 

“Porque é uma humilhação, a gente é humilhado o tempo todo”: Cotidiano de 

homens metalúrgicos com LER-Dort 

Os homens metalúrgicos com LER/Dort vivenciam diversas transformações 

na sua vida que são causadas pelo impacto funcional no corpo, os prejuízos 

financeiros trazidos pela doença, a desestruturação psicológica, o isolamento social, 

que modificam por completo sua vida, moldando o que Charmaz (1983) chama de 

perda do self, a partir da construção de uma autoimagem deteriorada, 

principalmente quando comparam com a anterior, se vêm em destruição por causa 

do adoecimento, o que é muito maior do que adoecimento físico. 

“Eu hoje, depois que eu voltei, eu não fui mais a mesma pessoa, não tinha 

mais aquela alegria, aquela vontade, aquela disposição [...] Eu era uma 

pessoa feliz. Tinha as dificuldades, mas você brincava, você fazia isso, mas 

você se dedicava mais [...] Você fica meio até estressado. Eu ultimamente 

ando um pouco meio estressado. Às vezes você quer descontar alguma 

coisa assim, até às vezes dentro de casa mesmo, com pessoas que não 

têm nada a ver. Eu estou com uns processos, às vezes vou para perícia, o 

médico nega a perícia, você volta para casa, vai na empresa [...]” (João). 

Encontramos nos sujeitos da nossa pesquisa a vivência de experiências que 

Charmaz (1983) utiliza para compreender a perda do Self. A experiência de 

adoecimento em doentes crônicos em forma de espiral, quando o acúmulo de 

experiências negativas como o descrédito, a restrição, o isolamento social vão se 

retroalimentando e levando os sujeitos a uma perda não só da autoimagem, mas 

uma deterioração da autoestima e da valorização do ser. Chamamos atenção para 

um fenômeno que acreditamos contribuir para esse processo nos sujeitos da 

pesquisa que são as experiências humilhantes que vão desconstruindo não apenas 

uma identidade individual ou autoimagem, mas contribuem para a desconstrução de 
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identidades coletivas tão importantes no contexto de Camaçari e dos homens 

investigados. 

“Ser lesionado é horrível! O tempo todo alguém te lembra que você é 

lesionado. Parece que a empresa quer que você peça demissão, quer que 

você suma ou deixe de existir, porque a todo tempo alguém lembra a você 

que você é lesionado, seja o coordenador, seja o supervisor, o diretor, 

alguém vai lá e lembra a você que você é lesionado. Você passa dias sem 

ouvir essa frase, mas você vai ouvir essa frase pelo menos uma vez na 

semana, você ouve isso. Quando você vai fazer uma atividade, às vezes 

parece que é brincadeira, alguém chega assim: ‘Não, dá para fazer. Ah, 

você é lesionado. Você tem uma lesão’. Todo o tempo a gente é lembrado 

disso [...]” (Hugo) 

O cotidiano de humilhações por que passam os trabalhadores, sejam 

enquanto ainda estão resistindo no trabalho, seja durante o afastamento ou nas 

tentativas de retorno, representa um importante fator de desconstrução da 

autoimagem, que vai minando qualquer motivação de voltar ao trabalho, de retornar 

aos ambientes antes frequentados pelos trabalhadores. 

“A minha dignidade de ir trabalhar, ela acabou. Eu não me sinto mais à 

vontade de ir trabalhar naquele lugar. Tudo porque eu sou lesionado, 

porque eu sei a humilhação que eu vou passar. Como é que você tem 

dignidade, sente dignidade sendo humilhado o tempo todo? O grau de 

humilhação lá é muito alto. Se você conversar com pessoas que estão na 

mesma situação que eu, você vai ouvir talvez a mesma história, a 

humilhação é muito grande [...]” (Hugo). 

As situações que os trabalhadores doentes classificam como humilhantes vão 

destruindo a dignidade e as referências que esses homes possuem de situações 

positivas, o que só contribui para seu isolamento e internalização de que não 

possuem alternativas. A perda de identidade coletiva, com a exclusão do trabalho, o 

abandono por parte da empresa é um fator decisivo de como os trabalhadores vão 

significar seu processo de adoecimento. 

“Para ir à empresa, eu sou funcionário da empresa, é a maior burocracia, 

tenho que ligar. Bloquearam a minha entrada lá, até no estacionamento eu 

não posso entrar com o carro. Não posso deixar meu carro dentro do 

estacionamento porque para passar na borboleta seu crachá tem que estar 
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desbloqueado. Então eu deixo meu carro para fora, ando quase quinhentos 

metros para chegar à portaria quando eu quero pegar um documento [...]” 

(João). 

“O meu acesso é bloqueado pela empresa. Eu não posso entrar na 

empresa como qualquer funcionário. Eu não sou mais funcionário, para eles 

eu não sou mais funcionário. Aí eu tenho que deixar o carro no 

estacionamento de fora, ando quase um quilômetro até a portaria. Aí espero 

lá, tomo um chazinho de uma meia hora até liberarem meu acesso junto ao 

serviço social, aí fazem um crachá provisório lá.  Eu poderia colocar o carro 

no estacionamento da empresa, que tem as vagas lá pertinho da portaria. 

Andaria uns cem metros no máximo. Depois andaria mais uns trezentos 

metros até o posto, até o setor médico e voltaria. Mas não, eu tenho que 

andar esse um quilômetro, porque eles me tratam como se eu não fosse 

funcionário. Meu crachá não passa naquelas catraquinhas mais [...]” (Hugo). 

A quebra da vinculação com a empresa, as dificuldades de acesso à 

empresa, aumentam o sentimento de exclusão, de descrédito na empresa, serve 

também para desconstruir a identidade coletiva, que no momento de entrada na 

empresa era motivo de orgulho. Antes, ir a fábrica era motivo de orgulho, hoje é 

sofrimento, fazendo com que em períodos próximos de voltar à empresa os 

trabalhadores sintam piora nos sintomas físicos e psíquicos. Esse processo só 

contribui para deterioração da autoimagem que esses sujeitos constroem de si. 

No decorrer do processo de adoecimento por LER/Dort há uma tendência de 

viver restrito, para os homens estudados. O medo de piorar sua situação, o 

envolvimento pelo mundo da doença, que os torna reféns dos tratamentos e da 

busca por compensação judicial faz com que esses homens diminuam 

significativamente suas atividades, resumindo a vida ao tratamento a que estão 

submetidos. 

“Porque daí para cá minha vida mudou muito. De dois mil e sete para cá, 

meu amigo, minha vida mudou consideravelmente. Eu mesmo tenho que 

ficar em casa, só saio para fazer fisioterapia ou então ir ao banco, assim 

mesmo, às vezes eu nem vou. Peço a mulher para ir ou minha cunhada vai. 

É em casa e só saio mesmo assim, se for um caso extremo para sair, 

porque não tenho autoestima assim de tá saindo. Primeiro que as condições 

não dá para você sair. As condições físicas e financeiras, porque quando 
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você se afasta o dinheiro reduz. As limitações da saúde, você sabe como é. 

Eu não tenho saúde mais para estar saindo [...]” (Julio). 

Charmaz (1983), discutindo a restrição de adoecidos crônicos, também 

descreve o que encontramos no nosso estudo, onde os sujeitos da nossa pesquisa 

passam a viver o adoecimento por LER/Dort como evento único de vida, se 

entrelaçando cada vez mais no mundo da doença e se tornando cada vez mais difícil 

dele sair. O isolamento social por sentimentos como vergonha age como 

retroalimentadores da cadeia de destruição de autoimagem e perda do Self. Quanto 

mais restrito e isolado, maior será o sentimento de incapacidade, maior a vergonha e 

o medo de sair, alimentando um ciclo vicioso do qual tanto os sujeitos envolvidos 

como os profissionais de saúde têm dificuldades para lidar. 

“Ultimamente eu me fechei totalmente para todo mundo, de amizade a tudo, 

não comentava mais não. Que às vezes você chegava com alguma pessoa 

aí lhe vinha lhe perguntar: e aí, rapaz, o que é que você sente? Aí eu falava, 

chegava ali na frente, tava vendo uma pessoa contar, aí tava vendo 

sorrindo, pensava até que era outra coisa. Depois chegava uma por trás e 

dizia: sei lá quem tá fazendo hora de você ali, ó, dizendo que você não 

consegue fazer isso, não sei o que, que você tá fazendo corpo mole. Aí 

aquilo foi revoltando que eu não troco mais ideia com ninguém, tanto que 

até amizade cortei com todo mundo.” (Luiz). 

Esse processo de isolamento é agravado pelo impacto financeiro que as 

LER/Dort trazem para a vida dos sujeitos da nossa pesquisa. A perda de benefícios 

como a PLR, a redução do salário devido ao recebimento de benefícios no INSS ou 

até mesmo a perda do salário em períodos de conflito sobre o retorno a empresa, 

faz com que os trabalhadores vivenciem dificuldades financeiras que contribuem 

para a diminuição da sua autoestima e isolamento social por falta de condições de 

participar de atividades de lazer. 

“Minha vida antes era melhor, eu trabalhava, saia, me divertia. Hoje não 

tenho mais condições, tanto financeiramente como psicologicamente para 

sair assim, passear, porque com a dificuldade que eu estou tendo, como me 

locomover, sair para certos tipos de lugares, não saio mais. Festa, eu não 

vou em festa. E, sem falar também no setor financeiro, porque cai muito o 

salário de quem tá fora da ativa, afastado com benefício. [...] E aí fica baixa 

estima, não autoestima, não é?, Em relação a isso, às vezes chega à época 
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de um aniversário de uma pessoa não posso dar um presente. No final de 

ano, um negócio, a gente não pode porque o salário lá é baixo e tem que ter 

dinheiro para fazer o tratamento, para medicação. E aí o psicológico da 

gente também muda bastante [...] Eu gostava muito de passear, sempre 

visitava os amigos, familiares. Hoje em dia, não tenho condição de fazer 

isso, financeiramente e psicologicamente também. Porque não tem 

condição, muda tudo. Esse tipo de lesão que deixa a gente para baixo, aí 

fica meio difícil a gente fazer tudo que a gente fazia antes. Na área de lazer 

mesmo, sempre gostava de sair, jogar uma sinucazinha. Como é que joga 

mais? Para distrair, ir na praia mesmo, é difícil ir na praia, que não posso 

estar andando muito na areia, por causa do problema na bursite, na bacia, 

no joelho, nem isso eu posso estar fazendo. É uma situação bastante 

desagradável.  ” (Ubaldo). 

A saída do trabalho leva esses homens a passarem a maior parte do tempo 

em casa, espaço onde até mesmo tarefas simples e atividades da vida diária são 

realizadas com dificuldade, o que passa a ser mais uma experiência negativa. Com 

o tempo tendem a deixar de tentar realizar qualquer atividade que requeira um 

pequeno esforço pela autoimagem de derrota e pessimismo que passam a construir. 

“Andar muito é uma coisa que eu não posso mais fazer, fazer muito esforço 

com os ombros também não faço. Varrer uma casa, eu não varro. Tomar 

banho, para eu me esfregar também já é problema, por causa dos ombros, 

se eu levantar os braços começa a doer. Então já são limitações que eu 

tenho [...] Em casa, praticamente não faço nada. Não posso ficar muito 

tempo deitado, não posso ficar muito tempo sentado, em pé também não. 

Andar com as muletas não dá para eu estar andando muito, por causa dos 

ombros. Eu ando mais por causa da bursite da bacia e a irradiação da 

coluna [...] E aí praticamente eu não faço nada, e se eu fizer alguma coisa 

em casa, pronto, aí eu entro em crise mesmo, aí eu não faço. Eu sei o que é 

que vai acontecer. Aí eu não faço [...]” (Ubaldo). 

“Eu não faço nada em casa. Eu até tento, mas, por exemplo, se eu for pegar 

uma vassoura para dar uma ajuda, para tirar uma sujeirinha dói muito a 

coluna, então eu não varro. Às vezes, eu observo a roupa na máquina de 

lavar, observo o ciclo, aí quando termina vou tiro o que está por cima, mas o 

que tá lá embaixo também eu não vou tirar, não tiro nem a pau. [...] Minha 

rotina dentro de casa é de fazer nada [...] Eu estou estudando um 

pouquinho, mas não muito, porque eu não consigo ficar muito tempo 

sentado na mesma posição. Cansa para caramba, eu sento na posição aí 
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quando eu vou ver já estou em outra posição [...] Então, se eu assisti a um 

filme, eu já cansei, durante o filme já mudo de posição várias vezes. Eu 

começo deitado, começo sentado, deito um pouquinho, levanto, sempre 

assim, faço uma rotatividade [...]” (Hugo). 

O processo de incapacitação nesses homens ainda é potencializado pelas 

dificuldades financeiras encontradas após afastamento do trabalho. A necessidade 

de superar expectativas financeiras e a constatação de que já não possuem mais a 

mesma condição financeira de antes contribui de forma significativa para a 

construção de uma autoimagem de fracassado, incapaz. Discutiremos adiante os 

resultados relacionados ao tema da masculinidade, mas é importante destacar aqui 

que as modificações econômicas são um importante elemento constituidor da 

experiência de incapacidade para esses homens. 

“Por exemplo, hoje existem alguns benefícios que eu não participo. Tem o 

auxílio-alimentação, que como eu já estava afastado no período da 

aquisição aí eu não recebo. Eu já não vou buscar cesta de natal, que é um 

cartãozinho [...] se tivesse que ir buscar eu não iria porque é uma 

humilhação, a gente é humilhado o tempo todo. A humilhação que a gente 

passa é pior do que a lesão. Você fica afastado, você deixa de receber 

muito benefício [...]” (Hugo) 

“Porque por mais que eu pense em me afastar, eu perco o benefício. Eles 

dão um cartão cesta alimentação, acho que é cento e noventa reais agora. 

Se eu me afastar, eu perco. Quer dizer, aí já é a minha feira, não é? Tem a 

PLR que é em ano em ano, mas eles dividem em uma para duas vezes e eu 

perco. Quer dizer, no ano eu perco mais de dez mil, onze mil, doze mil. Por 

isso que eu ainda fico lá insistindo, porque eu preciso [...]” (Julio). 

A situação financeira, ao tempo que força os trabalhadores a continuarem no 

trabalho em péssimas condições, é também mais uma preocupação dos 

trabalhadores quando se afastam. Manter a família, pagar as contas sem a 

totalidade do salário e sem os benefícios é uma grande preocupação desses 

trabalhadores doentes. A situação é ainda mais grave quando os conflitos com a 

previdência social passam a existir. A prescrição de alta e retorno ao trabalho sem 

que os trabalhadores tenham condições, o encaminhamento para o trabalho sem ter 

havido reabilitação, a suspensão de benefícios são algumas situações de incertezas 

que marcam o cotidiano de adoecimento dos trabalhadores com LER/Dort. 
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“E fora a humilhação que a gente passa no INSS, viu? Porque eu vou lhe 

ser sincero, se eu tivesse condição, que eu não tenho, eu poderia pagar 

uma coisa privada para mim. Eu poderia ter uma aposentadoria privada. 

Porque esse INSS é um absurdo. É falta de critérios, eu tô dizendo a você 

por experiência própria. Porque é inadmissível eu com essa agravância que 

tenho, o médico me dar noventa dias [...] Na época de perícia, minha 

pressão vai lá para cima, que eu fico sem saber se o perito vai me dar 

benefício ou vai negar. Como eu fiquei cinco meses sem receber minha 

pressão, era quatorze, dezesseis, quatorze dezesseis, eu fui paro o neuro 

que me acompanha, e ele disse: sua doença é o INSS. E realmente, depois 

que eu consegui o benefício, pronto, minha pressão normalizou, doze por 

oito. Minha pressão não era alta, mas quando chega essa época, que você 

fica naquele pensamento, você vai para empresa, o médico da empresa lhe 

dá inapto, vai paro o INSS fazer a perícia, o perito nega, diz que você tá 

apto [...]” (Julio). 

A experiência de adoecimento por LER/Dort pode ser identificada em fases 

que vão desde a percepção dos primeiros sintomas, geralmente ligados à 

dificuldade para executar tarefas no trabalho, passando por experiências para além 

do corpo que são responsáveis pela degradação da autoestima desses indivíduos. A 

visão do mundo externo exerce muita influência sobre a percepção dos indivíduos 

sobre seu processo de adoecimento, principalmente se essa influência externa faz 

com que os sujeitos passem a fazer comparação da sua autoimagem anterior para a 

nova autoimagem que ele está formando, que está representada por diversas 

situações de fracasso. Inúmeros outros elementos são parte da constituição desse 

novo sujeito que é moldado a partir da experiência do adoecimento, e no caso 

estudado, o cotidiano de adoecimento, a relação com o trabalho, com a previdência 

social e a visão estigmatizante que a doença possui são fatores muito importantes 

para a materialização dessa experiência de adoecer.  

 

“Esse cara é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer nada, rapaz”: O papel 

do estigma na experiência de adoecimento por LER-Dort 

Goffman (1988) em seu estudo sobre estigma traz uma importante 

contribuição sobre esse fenômeno que ele chama de atributo depreciativo, o atributo 
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de alguém que tem características que o torna diferente dos outros que se 

encontram na categoria em que pudesse ser incluído, sendo até uma espécie não 

desejável. Este atributo permite considerar esse individuo uma “pessoa estragada”, 

“diminuída”. A esse atributo depreciativo, que gera descrédito, que coloca o 

indivíduo em situação de fraqueza e desvantagem é o que Ervin Goffman nomeia 

como “estigma”. (Goffman, 1988, p. 12). 

Já discutimos anteriormente como algumas situações contribuem para a 

deterioração da autoimagem de indivíduos com LER-Dort, levando-os inclusive a um 

processo de desconstrução de identidade e perda do Self. Para Ana Maria Canesqui 

(2007) as relações sociais são permeadas por experiências estigmatizantes, 

envolvendo o olhar do outro sobre as diferenças que acompanham os indivíduos. 

Para doentes com alguma doença crônica, essas experiências estigmatizantes 

podem estar presentes em um grau elevado e o reconhecimento delas por parte dos 

profissionais de saúde podem ser importantes para uma compreensão de fundo das 

experiências de adoecimento dos sujeitos. 

No caso estudado, de homens com LER/Dort, encontramos o estigma como 

categoria fundamental para compreendermos como esses homens vivenciam ter 

LER/Dort. Estes homens são acusados de estarem “fazendo corpo mole”, de serem 

“preguiçosos” e constatam que colegas de trabalho passam a evitá-los pelo fato de 

serem acometidos por LER/Dort. Essa característica que confirma a natureza de 

“pessoa estragada” vista em Goffman (1988) é vivenciada no cotidiano por esses 

homens, incidindo diretamente no seu descrédito e consequentemente na 

deterioração da imagem que possuem de si. 

“Mas os meus irmãos falam o contrário: ‘Esse cara é preguiçoso, o cara não 

quer trabalhar, o cara não quer nada, rapaz’. ‘Agora como é que um 

miserável desse quer mulher, quer filho e não quer trabalhar?’ Meus irmãos 

falam isso. Aí eu dizia: ‘então você vai em meu lugar e trabalha lá então. Se 

pudesse, eu queria que você passasse um dia lá para ir no meu lugar. Se 

pudesse, eu queria fazer isso, queria deixar você um dia ou então uma 

semana lá em meu lugar para ver. E na restrição onde eu estou, para ver o 

que é que você ia dizer [...]’” (Luiz) 

“Como você está afastado muita gente pensa que você está ganhando 

mole, tá ganhando em casa, que você não está trabalhando. Eu estou 
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trabalhando para pagar a moleza de fulano que está lesionado. Ninguém 

quer entender que o cara não tá trabalhando no ritmo frenético que a FORD 

exige porque ele tem uma doença ocupacional, porque ele está 

impossibilitado, porque ele não consegue. Muitas vezes a pessoa não 

consegue [...]” (Hugo). 

Essa imagem de que os trabalhadores com LER/Dort não querem trabalhar, 

estão fazendo “corpo mole” é enfrentada pelos sujeitos investigados no cotidiano, 

seja na empresa ou até com familiares e amigos. Ao passo que tentam resistir a 

essas classificações e provar que não possuem condições de seguir trabalhando, 

esses homens vão perdendo credibilidade e entrando no sofrimento ainda maior, 

pois a sua dor não é vista, as LER/Dort não têm sinais visíveis no corpo para serem 

mostrados. O que eles podem mostrar são os exames, as inúmeras idas aos 

serviços de saúde para tentarem sair da situação de desqualificação.  

O estigma ainda é responsável por um maior processo de isolamento dos 

trabalhadores. Já vimos em Charmaz (1983) como a destruição da autoimagem está 

ligada a restrição e isolamento social dos adoecidos crônicos. Mas se por um lado 

esse processo é direcionado em maior grau pelo indivíduo doente que vai se 

afastando do convívio social e vivendo o seu novo “mundo da doença”, quando 

falamos em estigma, estamos dizendo que ocorre outro movimento, de abandono 

social dos doentes por parte de amigos, colegas de trabalho, familiares, pois após o 

adoecimento as pessoas com LER/Dort passam a ocupar um outro lugar, fazer parte 

de um outro grupo, que não é o das pessoas “normais”. (Goffman, 1988) 

“Tem colega seu que deixa de falar com você porque você é lesionado. Às 

vezes você vai jantar e ninguém senta do seu lado porque você é lesionado. 

E isso aí tem um impacto psicológico. O trabalho que a gente tem que fazer, 

o acompanhamento que a gente tem que fazer, tem que ter um suporte 

psicológico e isso não acontece [...]” (Hugo). 

Outro elemento relacionado ao estigma que impacta a experiência de 

adoecimento por LER/Dort é a destruição de esperanças de novas inserções futuras 

no mercado de trabalho, devido ao fato de ter um histórico de doença, por saber que 

novas empresas não vão querer contratar um funcionário acometido por LER/Dort. 
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“Mas acredito que empresa nenhuma me quer mais com esse problema 

todo [...] O que mais me incomoda é emprego, que eu não sei quando é que 

eu vou achar emprego mesmo. Se alguém vai querer me contratar de novo 

[...]” (Luiz). 

“Não tenho condições de entrar em outra empresa sem esse histórico, 

entendeu? Tem gente que fala assim: ‘ah, ninguém vive de passado’. Mas 

sem passado não se vive o presente, nem se constrói o futuro. Então hoje 

eu não tenho mais tanta certeza na minha construção do meu futuro. O que 

é que eu vou ter daqui para frente? Eu tenho trinta e cinco anos, daqui a 

algum tempo o mercado de trabalho não me absorve mais. E eu já tenho 

um problema de lesão, esse problema de lesão está lá carimbadão na 

minha carteira de trabalho. Carimbou uma vez no INSS, isso não vai mudar 

nunca. Então como é que uma empresa no futuro vai ver esse profissional? 

[...]” (Hugo). 

Alguns autores têm descrito que o estigma por ser trabalhador de uma 

empresa com altos índices de casos ou ter LER/Dort é um preditor negativo para o 

retorno ao trabalho (Maeno & Wünsch Filho, 2010). Esse fato é muito importante, 

pois como o significado atribuído às LER/Dort é mediado pelas relações de trabalho, 

entender o que se está em jogo para os trabalhadores pode ser um importante 

elemento para que os profissionais de saúde ajudem esses sujeitos doentes na 

busca por novos projetos de vida, que podem passar por um retorno ao trabalho 

sustentável na própria empresa ou a constituição de um novo projeto de vida a partir 

de novas habilidades. 

 

“O rapaz é lesionado, vai botar onde?”: Retorno ao trabalho e a experiência de 

se virar para resistir à incapacidade. 

A experiência de programas de reabilitação para retorno ao trabalho com 

trabalhadores com agravos e incapacidade tem sido descrita na literatura recente 

como um processo fundamental que facilita a reinserção no mundo do trabalho e 

nas atividades sociais dos trabalhadores (Shultz et al, 2007). Porém, à medida que o 

retorno ao trabalho saudável e sustentável pode ser uma medida fundamental para 

reinserção social dos trabalhadores, experiências traumáticas, desorganizadas e 
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não acompanhadas podem gerar mais conflitos e reforço à experiência de 

incapacidade para o trabalho.  

“Se o INSS me der alta tenho que voltar para o trabalho. Aí volto, chegando 

lá fica aquele jogo de ping-pong: Ah, o rapaz é lesionado, vai botar onde? 

Ah, mas se vir para esse grupo, vai ter que tirar alguém. Eu vou tirar alguém 

do seu bem-estar, porque o cara que tá trabalhando ali está bem adaptado 

ao grupo. Aí eu vou tirar alguém daquele grupo para entrar. Aí esse cara já 

vai ficar um pouco zangado comigo. Ele vai até entender, mas depois ele 

vai para um lugar que ele não vai se sentir bem, e ele vai pensar: ‘porra, eu 

tava lá, mas o lesionado chegou e eu estou aqui, me dando mal’. Nada 

disso é levado em conta pela empresa. Se existe um grupo de lesionados, 

poderia ter uma função mais leve para que se, essas pessoas trabalhassem 

sem incomodar o outro que está lá, sem interferir na rotina de trabalho do 

restante do grupo. E isso não existe, não há uma atenção para a gente. 

Hoje eu estou encaminhado para reabilitação, mas eu ainda não fiz uma 

sessão de reabilitação no INSS, porque vai me reabilitar para trabalhar 

onde? O que é que eu vou fazer quando voltar? A empresa tem interesse 

em receber esse funcionário reabilitado? Ela não tem interesse. Ela recebe 

até de braços abertos, juridicamente de braços abertos, mas não é isso que 

acontece. A gente é descriminado [...]” (Hugo)., 

Não se sentir acolhido no trabalho, não haver um posto adequado para o 

retorno ao trabalho são preditores negativos de retorno, pois leva a uma experiência 

afetiva negativa neste retorno, contribuindo com múltiplos afastamentos sucessivos, 

reafirmando a condição de incapacidade para o trabalho e invalidez dos 

trabalhadores. Nesse sentido, extensa literatura já nos tem demonstrado que a 

incapacidade é produto não da condição física, mas da falta de condições sociais 

para promover inclusão no trabalho daqueles que precisam de algum tipo de 

suporte, e que, portanto o retorno ao trabalho requer o levantamento de demandas 

individuais, identificação de fatores que atuam como facilitadores e/ou barreiras para 

um retorno ao trabalho sustentado e espaços de negociação entre os atores sociais 

interessados na reabilitação de trabalhadores, incluídos aí: os trabalhadores 

adoecidos, os colegas de trabalho, gerentes/supervisores, representação sindical e 

Estado. (Momm & Ransom, 2001; Young et al., 2005; Shultz et al., 2007; Maeno, 

Takahashi, Lima, 2009). 
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O retorno ao trabalho sustentado, entendido como reinserção do trabalhador 

no processo produtivo e ao ambiente de socialização que o trabalho significa, requer 

que este local de trabalho esteja preparado para receber os trabalhadores e oferecer 

espaços adaptados para sua nova capacidade de trabalho, com ajuste de carga e 

ampliação da autonomia do trabalhador, incluído em uma equipe de trabalho. O 

retorno ao trabalho é entendido como um processo, mais ou menos longo, mais rico 

em experiência, que precisam ser valorizadas e acompanhadas.  

O Modelo de Gerenciamento ou Modelo Sherbrooke (Loisel et al, 2004) tem 

valorizado esses elementos citados, o envolvimento do trabalhador em processo de 

retorno ao trabalho, que vai do levantamento das suas demandas (biopsicossociais), 

à escolha da intervenção no indivíduo e no local de trabalho, o acompanhamento 

deste retorno enquanto uma medida terapêutica, até que ele possa ir 

autogerenciando seu processo de trabalho e avançando na ampliação de sua 

funcionalidade. 

O que encontramos no nosso estudo vai contra essas prerrogativas. O 

ambiente da fábrica é hostil aos trabalhadores doentes, não há suporte por parte da 

chefia imediata, há pouco esclarecimento do conjunto dos trabalhadores sobre o que 

são as LER/Dort e por isso há pouco suporte de colegas de trabalho, o que só 

favorece que o trabalhador resista a retornar para a mesma rotina de trabalho que o 

adoeceu. 

“Então toda vez que eu voltava para empresa eu não me sentia bem. Se eu 

fosse para outras áreas, não tinha como trabalhar da forma que eu 

trabalhava antes, e se ficasse ali, toda hora chegava um para fazer uma 

besteira. Dizer que era brincadeira de criança. Toda vez que voltava não me 

sentia bem. Os colegas falavam, o chefe também ficava querendo me 

mudar de área, eu dizia que não ia. E às vezes não ia mesmo. E aí não me 

sentia bem lá mais não [...] Eles não fizeram mudança nem nada e aquela 

pressão lá. Aí vinha chefe, vinha tal, e aquela pressão em cima de mim [...]” 

(Luiz). 

Em um ambiente hostil, onde os ritmos de trabalho seguem à mesma 

cadência e o clima não é favorável ao retorno dos trabalhadores, a saída provável 

são novas buscas por afastamento até que uma solução definitiva seja dada para a 
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vida dos trabalhadores. As incertezas sobre o futuro jogam contra a readaptação ao 

trabalho, a necessidade de legitimar a doença e a luta pelo reconhecimento social e 

jurídico dos “danos” causados pela empresa colocam os trabalhadores no clima de 

acirramento que não é favorável ao processo de reabilitação.  

A categoria metalúrgica em Camaçari ainda não possui garantias de 

estabilidade no emprego para trabalhadores vítimas de acidentes e doenças do 

trabalho, a exemplo do que foi conquistado nas bases de São José dos Campos e 

no ABC Paulista. Esse clima de estabilidade pode vir a se constituir como um 

elemento favorável ao retorno ao trabalho e ao resgate desse trabalhador da espiral 

para baixo do mundo da doença. Outro importante fator desfavorável para o retorno 

e que por consequência aumenta a vivência de incapacidade é o desmonte dos 

serviços de reabilitação do INSS como já apontou Takahashi (2006), que deixa os 

trabalhadores doentes à “deriva” no processo de reabilitação e retorno ao trabalho.  

“Eu me afastei em dois mil e sete, voltei em dois mil e dez, fiquei três anos. 

Quando eu voltei, eles me botaram em uma operação restrita. Mas eu acho 

que eu tinha que fazer a reabilitação dentro do INSS, como o colega lá fez, 

dentro do INSS, outra reabilitação, outro setor de trabalho. Eles não fizeram. 

O INSS não fez. Me mandou, me deu alta e simplesmente me mandou de 

volta. Nem a carta de reabilitação, aquela carta que eles têm, eles não me 

deram. Me deu alta assim e não sinalizou porque eu não cheguei a fazer 

reabilitação. Me deu alta e me encaminhou de volta à empresa [...]” (João). 

A experiência de tentar retornar ao trabalho, sem orientação, imposta pela 

desproteção social por parte do Estado, sem oferta de reabilitação de qualidade, 

compõe a trajetória desses trabalhadores, marcada pelo que Takahashi descreve 

como “tragédia pessoal”.  

Um amplo leque de obstáculos e contradições conflui para a consolidação da 

experiência de adoecimento dos homens metalúrgicos com LER/Dort, como a 

interdição para o trabalho e para a vida cotidiana, perda de identidade e destruição 

do Self. As LER/Dort vivenciadas no corpo, no mundo-da-vida, na história, reúnem 

experiências físicas, psíquicas, emocionais, culturais e sociais. Essa experiência é 

significada pela incapacitação para o trabalho, a desconstrução da autoimagem, a 

perda de identidade coletiva e em última instância a desconstrução do Self.  
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Converge a percepção de incapacidade não apenas para o trabalho, mas para a 

vida. Pouco a pouco, as referências que constituem a identidade desses homens 

vão sendo destruídas e a sensação de impotência por “não poder fazer” vai tomando 

centralidade na identidade desse homem escapreado.  

Para além do corpo, da autoimagem, da capacidade e do desempenho, esse 

processo é vivenciado na vida pela perda dos sonhos, ou de outra forma, pela 

retirada abrupta dos sonhos traçados por esses homens, a interdição do futuro. 

Neste momento resta apenas viver o presente, como para Byron Good (1994), onde 

o futuro não pode ser projetado à percepção da vulnerabilidade e da finitude se 

presentificam em cada cena da vida cotidiana. Sem conseguir projetar-se no futuro, 

passa a viver um “presente contínuo” “sobrecarregado de dor”, perdas e exclusão 

social. 

As metáforas usadas para significar as LER/Dort dão conta de mostrar que as 

vivências são destruidoras e que as marcas deixadas pelo adoecimento e 

incapacitação pela doença ficam na alma, no Ser, de homens que se vêm como 

“Lesionados”, “Incapacitados”, “Inválidos”. São apenas “Scraps”, sobras, sucatas de 

um processo produtivo que lhes tirou mais que a força de trabalho que os sustenta. 

Retirou de muitos a saúde, o convívio, os sonhos, as identidades. Estão 

“Scrapeados”, prontos para o descarte, pois já não possuem mais função para o 

modelo de produção vigente. 
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7. CAPÍTULO V – HOMENS PELA METADE: A EXPERIÊNCIA DE NÃO 

SER O MESMO HOMEM DE ANTES APÓS ADOECIMENTO POR 

LER/DORT. 

Investigar a experiência de adoecimento crônico em homens requer um olhar 

aprofundado para uma questão: a masculinidade. Adoecer e, principalmente, possuir 

uma doença crônica, para os homens, gera conflitos identitários que devem ser 

investigados com muita atenção. Charmaz (1995, p. 267) em um estudo sobre 

conflitos de identidade em homens com adoecimento crônico chama atenção para o 

fato de que o adoecimento crônico pode ameaçar a identidade masculina, gerando 

dilemas que estão relacionados com algumas oposições: “Ser ativo versus ser 

passivo, independência versus dependência, autonomia versus perda do controle, 

dominação versus subordinação e homem público versus Ser privado”.  

Os homens investigados em nosso estudo revelam que o conflito da 

experiência de adoecimento com a manutenção da identidade masculina e com as 

expectativas de cumprir as regras ditadas pela masculinidade hegemônica são parte 

do cotidiano. Encontramos em nossa investigação que a masculinidade cumpre um 

importante papel tanto na exposição e aumento da vulnerabilidade dos sujeitos, 

quanto nas possibilidades de reconstrução do mundo da vida que surgem pós 

adoecimento. O sentimento constante de que a doença desconstruiu parte do que 

eles eram faz com que os homens vivam um conflito com a imagem passada que 

tinham de si e com as exigências que a sociedade lhes impõe para manter os traços 

de identidade masculina hegemônica.  

“O pior para a gente é isso, é a gente ficar meio que na metade. Eu não 

tenho minha vida cem por cento hoje, você se sente pela metade, eu não 

sou mais a mesma pessoa, eu não consigo fazer as mesmas coisas de 

antes. E eu não tenho idade para estar dessa forma [...]” (Hugo). 

O sentido de sentir-se “pela metade” representa mais do que a percepção de 

não poder realizar determinadas tarefas, como já discutimos no capítulo anterior. 

Sentir-se pela metade representa a percepção de que há um conflito desse homem 

com aquilo que ele aprendeu ao longo da sua vida do que era necessário para ser 

atestado como um “homem de verdade”. Portanto, se a masculinidade é um status 
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conquistado desde a infância, ela precisa ser preservada ao longo da vida, e a 

disrupção que a doença crônica representa na vida desses homens pode levá-los a 

se aproximar daquilo que eles mais fugiram durante a sua vida, uma identidade com 

atributos ditos ‘femininos’. 

 

O que se espera de um homem? Passado e presente em conflito 

A literatura de gênero e saúde já conseguiu consolidar importantes 

pressupostos sobre como os homens se comportam e como formam sua identidade. 

Os estudos de Connel (2005) e Kimmel (1998) demarcam posição principalmente 

por elucidarem as características das masculinidades na sociedade moderna. 

Compreender que existem múltiplas possibilidades de construção das identidades 

masculinas nos levou durante o estudo a buscar compreender como os homens do 

contexto investigado viam o Ser masculino. Nossos resultados não fogem do padrão 

do esperado para uma masculinidade hegemônica, ainda que tenhamos encontrado 

situações que reafirmam as múltiplas possibilidades de formação dessa 

masculinidade. 

Charmaz (1995, p. 286) discute que os “pressupostos tradicionais da 

identidade masculina, incluindo uma postura ativa, de resolução de problemas, com 

ênfase no poder pessoal e autonomia, e coragem em face do perigo criam uma 

espada de dois gumes para os homens com doença crônica [...]”.  No contexto do 

adoecimento crônico investigado por nós, encontramos que a busca por manterem-

se dentro dos padrões de masculinidade hegemônica, daquilo que a sociedade 

“espera de um homem”, os sujeitos investigados assumiam mais riscos, 

desprezando os sinais iniciais da doença, na busca por seguir ativo, mantenedor, 

dominante, entre outras características da masculinidade hegemônica.  

“O que se espera de um homem? Será que se espera que um homem com 

trinta e cinco anos não possa andar daqui até o centro da cidade? Será que 

se espera isso de um homem? Não se espera isso. Espera-se que um 

homem tome as rédeas da família, seja de fato o provedor, que faça, corra 

atrás! Quando surgir um serviço de pintura, quem tem que fazer na minha 

casa é eu. Eu que tinha, eu quem pintava meu apartamento. Nunca mais 

pude fazer nada. Não se espera de um homem de trinta e cinco anos de 
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idade. Ainda mais que na época que eu caí na rua, eu ainda tinha vinte e 

nove anos. Não se esperava de um homem de vinte e nove anos [...]” 

(Hugo).  

A percepção de que esse homem deve “tomar as rédeas da família” é uma 

das principais características de masculinidade hegemônica que vão se 

desconstruindo com a doença crônica. Esse lugar de autoridade, de dominação 

passa a ser incompatível com a doença crônica que lhe afasta do trabalho, reduz o 

seu poder de manutenção da casa, limita seu corpo, lhe tira em alguma medida a 

coragem para encarar situações difíceis, e ainda pode lhe aproximar de estereótipos 

de fraqueza e fragilidade.  

Essas características básicas de masculinidade hegemônica descritas por 

Brannon e David (1976), nos Estados Unidos, citado por Garcia (1998) para analisar 

o perfil da masculinidade no Brasil está bem descrita na literatura e nos ajuda a 

pensar sobre as vivências de adoecimento crônico para esses homens. Charmaz 

(1995), no estudo sobre identidades masculinas, descrito anteriormente, revela que 

os homens investigados no seu estudo, usavam um artifício de isolamento do evento 

do adoecimento para tentar preservar a sua identidade. Esse processo chamado 

pela autora de “Bracketing”, ao passo que ajudava a tornar a doença como mais um 

evento isolado na vida, facilitando seu enfrentamento, levava esses homens a 

seguirem se expondo aos riscos, o que só era possível com o comprometimento da 

sua saúde. 

Um importante achado do nosso estudo sobre as relações de masculinidade e 

adoecimento está na compreensão de que no perfil dos trabalhadores ouvidos no 

nosso estudo, a maioria formada por homens jovens, da classe trabalhadora, o 

trabalho, as funções “de homem” na casa, e as formas de comportamento são 

formadores da masculinidade desses indivíduos.  

“Rapaz, é uma situação meio complicada, porque homem é humilhado. 

Mulher a pessoa entende, mas homem é humilhado. Ninguém acredita não. 

É situação meio ruim porque mulher é mais fácil de entender. Mulher é uma 

coisa mais delicada, mas o homem... Um exemplo: Um aperto de mão. Teve 

uma época que o pessoal apertava minha mão, eu tinha que puxar a mão, 

aí os caras diziam: ‘Não é homem não, rapaz?’ Aí falavam: ‘aperte a minha 

mão com vontade. Como é que aperta?’ Até mulher mesmo, que aperta 



120 

 

  

fraco às vezes aperta minha mão e eu puxo. Não consigo apertar na mão 

[...]” (Luiz).  

A fala de Luiz é reveladora de uma concepção de masculino forte, em 

oposição à fragilidade feminina, e o constrangimento que ele vive por não conseguir 

mais manter essa identidade que a sociedade lhe cobra. Os questionamentos 

acerca da sua masculinidade o colocam em um conflito sobre o que será seu futuro, 

sobre o que os outros pensam dele, o que pode jogar a favor de um isolamento e 

adoecimento mental, que é o que de fato vai acontecer na história dele. Nosso 

estudo encontrou resultados parecidos com os encontrado por Charmaz (1995) 

sobre os dilemas de identidade em homens com doenças crônicas, onde a autora 

chama atenção para o fato de que a impossibilidade de preservar um ser valorizado 

aumenta a probabilidade de que os homens se tornem desanimados e evoluam para 

estados depressivos. 

A experiência de adoecimento por LER/Dort e incapacidade em homens é, 

portanto, vivenciada na desconstrução da figura masculina do passado. Agora cada 

vez mais os homens precisam reorganizar suas concepções e compreender esse 

novo homem que está sendo moldado a partir dessa experiência. A masculinidade 

hegemônica passa então a conviver com novas identidades que vão surgindo e a 

qual esses homens vão se adaptando. Porém não fazem isso sem sofrer, pois nem 

a sociedade, nem tampouco os profissionais de saúde estão preparados para 

encarar o adoecimento numa perspectiva de gênero, não para tentar restaurar as 

funções desse homem para que ele volte a responder as imposições da dominação 

masculina, mas para problematizar as questões de gênero e o ajudar a reelaborar 

sua existência a partir das mais diversas possibilidades de masculinidades 

existentes. Sem isso, os homens com LER/Dort passam a maior parte do seu 

processo de adoecimento encarando a doença como uma inimiga, presos ao 

processo de adoecimento sem conseguir ressignificar sua história. 

“Eu me sinto incapacitado. A verdade é essa. A palavra certa é essa. Não 

vou dizer inútil, porque eu ainda sirvo pra alguma coisa. Mas eu me sinto 

incapacitado e limitadíssimo pra fazer certo tipo de coisa. Eu não subo mais 

escada. Às vezes eu ajudo, quero ajudar a mulher a lavar um banheiro, uma 

casa, não posso [...] A maioria das coisas que eu preciso fazer lá em casa 

assim, eu tenho que pagar. Tenho que pagar, porque eu não posso fazer. 
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Eu não posso varrer uma casa, não posso limpar uma área, que lá tem uma 

areazinha, eu tenho que pagar toda vez pra limpar dez reais para o rapaz, 

porque eu não posso [...] Já pensou você não poder subir uma escada para 

fazer um negócio? E tudo eu tenho que pagar pra fazer, porque eu não 

posso fazer. Na minha casa todo ano eu dou uma tintinha lá, eu não posso 

pintar porque esse braço meu não fica muito tempo nessa posição, porque 

ele não aguenta. Eu num aguento. [...]” (Julio). 

“Chegou fim de ano, minha mãe sempre gostou de pintar o apartamento 

final de ano, sempre dá uma corzinha nova, sempre tem uma sujeirinha, 

né? E aí eu me lembro de que eu mandei comprar tinta e o primeiro impacto 

que eu senti foi na hora de comprar tinta. A tinta vem naquela lata e eu não 

podia carregar, mas o impacto maior foi o seguinte, eu chamei meus 

colegas pra ajudar. E eu não fiz nada. Comecei, a coluna doeu, eu parei. E 

eu não consegui fazer nada. Então ninguém veio me ajudar, o pessoal veio 

fazer pra mim. E aquilo pra mim foi pancada, entendeu? Você chamar os 

seus colegas pra lhe ajudar e você não fazer nada. Você ficar ali sentado ou 

então olhando, contando piada, pra poder distrair. Tive que virar contador 

de piada para poder distrair a turma [...]” (Hugo). 

Riessman (2003) em um estudo sobre representações de identidade e 

masculinidade em homens com esclerose múltipla traz uma importante contribuição 

para a compreensão do impacto do adoecimento crônico na masculinidade dos 

indivíduos. Ela chama a atenção para o fato de que homens de diferentes classes 

sociais vão vivenciar o adoecimento e observar impactos em sua masculinidade de 

forma diferenciada. Para a autora, os homens da classe trabalhadora, que vivem do 

trabalho braçal, vão sentir mais impacto por passar a conviver com a ausência do 

trabalho e a impossibilidade de realizar tarefas pesadas. Muito próximo dos 

resultados que observamos, a autora destaca que a falta de “capital social” é um 

importante fator de vivenciar uma experiência de finitude na vida desses homens, 

fazendo com que a doença os prenda em um lugar difícil de sair.  

Compreender o processo que envolve o adoecimento crônico, e 

principalmente os dilemas colocados na perspectiva dos homens e suas 

masculinidades é um importante desafio para o campo da saúde. A resistência em 

falar sobre, em relatar sintomas, em buscar atendimento está relacionada com a 

visão fragilizante que esses homens têm no ato de buscar ajuda. A masculinidade 
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hegemônica expõe os homens a mais riscos em saúde, pois muitas vezes é preciso 

não dizer para demonstrar a coragem frente aos problemas e perigos da vida. 

Um estudo Canadense, investigando a relação entre masculinidade e 

medicina no Canadá com vítimas de guerra entre 1914-1919, revela que para 

soldados canadenses sobreviventes de traumas de guerra, incapacitados com 

problemas psicológicos, a incapacidade para o trabalho era posto à prova pela 

identificação de traços masculinos. Prevalecia uma masculinidade dominante, onde 

qualquer “desvio da norma” era tratado como falha moral e perda de direito a 

benefício social. O pesquisador relata que muitos soldados tiveram o direito ao 

benefício negado por não se enquadrarem nos padrões de masculinidade dominante 

no período. Esses e suas famílias passaram a viver marcados pelo preconceito do 

não reconhecimento enquanto homens dignos de receberem a indenização por 

traumas de guerra, pois o Estado não assumiria a responsabilidade sobre o 

adoecimento mental desses homens, atribuindo-o à presença de características 

femininas (Humphries, 2010).  

 

Não sou mais o mesmo homem de antes: vivências da desconstrução do ideal 

de masculinidade 

“E daí pra cá eu deixei de ser a pessoa. Eles já deixaram de me olhar com 

os olhos que olhavam antes, que eu era o cara, mas devido às minhas 

limitações não poderia ser [...]” (João) 

No nosso estudo as principais características determinantes de masculinidade 

que traz dilemas para a vida dos sujeitos investigados têm a ver com a ausência no 

trabalho e a impossibilidade de manter a ascensão social que eles tinham vivenciado 

com a entrada no CIFN. A impossibilidade de realizar tarefas ditas masculinas na 

casa, a perda financeira e a perda de status de mantenedor, a possibilidade de 

desconstrução da figura de pai e da autoridade paterna, a desconstrução da 

identidade masculina através do corpo na relação com o esporte e os dilemas 

relacionados ao ato sexual e as instabilidades no casamento.  
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O impacto financeiro e a manutenção da casa 

Pelo fato do nosso estudo ter explorado homens jovens que ascenderam 

socialmente com a entrada na empresa, desejando realizar muitos planos, o impacto 

financeiro após passar a vivenciar o adoecimento crônico foi um dos temas centrais 

na reorganização das identidades masculinas.  

“Eu vou fazer cinco meses sem ter um rendimento. Eu me viro como posso. 

Minha esposa que trabalha. Quer dizer, a FORD não me paga nada, o INSS 

não me paga nada, estou sem benefício, cinco meses. Eu estou matando 

um leão por dia aí. Me virando [...]” (João). 

O impacto sobre as finanças, que retira dos homens a identidade de 

mantenedor, mesmo em uma sociedade moderna onde as mulheres estão cada vez 

mais presentes no mercado de trabalho, gera dúvidas e incertezas sobre o 

cumprimento do papel estabelecido para esses homens. Walter e colaboradores 

(2004), em um estudo sobre masculinidades e acidentes de trabalho em 

trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos, relatam que os trabalhadores latinos, 

provenientes de culturas altamente patriarcais, se expõem ao risco em trabalhos de 

diaristas nos Estados Unidos para cumprir aquilo que compreendem enquanto papel 

masculino (mantenedor da casa). A ida como clandestinos para os Estados Unidos 

coloca esses homens como heróis, que estão arriscando suas vidas para manter a 

família. Nesse contexto, as entrevistas com trabalhadores acidentados revelam os 

conflitos gerados quando esses trabalhadores se veem na possibilidade de não mais 

poderem trabalhar e sem nenhuma garantia de seguridade social pela sua condição 

de imigrantes. Algumas falas revelam a preferência à morte do que manutenção de 

uma vida “incapaz” de se manter sustentando a sua família ou de ser visto como um 

“preguiçoso” ou “vagabundo”.  

“Quando você vai pro INSS é que as coisas ficam complicadas. Você leva 

um período, marca a perícia, espera um período pra ser chamado para 

fazer a perícia, aí de acordo com o resultado, espera mais outro período pra 

receber o dinheiro. E nisso as coisas se complicam. No meu caso mesmo, 

eu moro de aluguel. A dona da casa não quer saber. A não ser que ela seja 

muito conhecida minha, ela vai entender minha situação, mas se não for, 

como eu já morei em outra casa que o cara não queria nem saber, queria o 

dinheiro dele. Aí tive que recorrer à minha mãe, para tomar dinheiro 
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emprestado. Quer dizer, isso tudo mexe com o sistema nervoso da gente. 

Porque você fica acuado. Tudo isso com relação a essa situação que você 

se lesionou e se você não fosse lesionado, não tava acontecendo nada 

disso. Você estava trabalhando normalmente. Quer dizer, tanto afeta você 

mentalmente como moralmente [...]” (Julio). 

Passar de uma posição ativa para uma posição passiva, de alguém “acuado”, 

é o retrato da destruição da imagem de homem bem sucedido, independente, 

autônomo frente à família e frente ao mundo. Para além de ter um impacto 

financeiro, de acúmulo de dívidas, aumento das preocupações, Julio deixa claro que 

o impacto financeiro mexe com o seu estado psicológico e vai além, impacta na sua 

condição moral. Não se está falando de qualquer moral, estamos falando da moral 

masculina, da masculinidade de Julio que é ameaçada toda vez que falta dinheiro 

para pagar o aluguel, toda vez que ele precisa voltar a sua casa, de onde saiu para 

ser independente e ter que se humilhar a pedir ajuda para pagar as contas de casa. 

O sentimento de fracasso pessoal no campo financeiro vai se somando a tantas 

outras experiências negativas que esses homens vivenciam no curso das LER/Dort. 

 

“E isso é coisa de homem, eu sempre fiz”: corpo e masculinidade no contexto 

do adoecimento 

“Eu não posso pintar, não posso fazer um serviço, um reparo na minha 

casa. E isso é coisa de homem, eu sempre fiz. Lá em casa nunca 

chamamos um encanador. Eu sempre fiz tudo. Ninguém nunca me ensinou. 

Porque tudo é muito prático, tudo tem manual, tudo tem passo a passo, 

aquela coisa de ser, do americano mesmo, de faça você mesmo. Eu 

sempre fiz as coisas lá em casa. E hoje não posso fazer nada. Eu não 

posso trocar um chuveiro, a resistência de um chuveiro. É brincadeira? 

Porque se eu subir na cadeira, eu posso cair. Eu não subo a escada. Como 

é que eu vou trocar uma lâmpada? Se eu não subo escada. Eu até poso 

subir, mas o meu medo é que lá em cima eu desequilibre e caia, e aí eu 

venha a ter um dano maior [...] Eu vou ao mercado, quem é que sabe o que 

eu tenho no supermercado? Eu vou ao mercado e quem empurra o carrinho 

é minha esposa. Imagine aí, a mulher empurrando o carrinho. Você já 

pensou nisso? Você tem lá sua esposa e ela é quem empurra o carrinho, 

porque você não pode empurrar o carrinho de compras. Eu só empurro 
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quando está leve. No início, só dá eu! Mas quando entra lá o pote de 

detergente, o amaciante, aquela coisa toda que pesou, pesou, entrou feijão, 

arroz, acabou. Já não toco mais. Então isso aí, cadê a dignidade do homem 

mesmo? Cadê a dignidade do homem? E ninguém entende. Porque eu vejo 

aquelas mulheres tudo: ‘Poxa, a menina magrinha ali, pequenininha, 

empurrando o carrinho e um jegue desse aí do lado aí, olhando’. Você 

entendeu? [...]” (Hugo) 

O uso do corpo é fundamental para o reforço da identidade masculina. A força 

física é um importante componente constituinte da identidade masculina e ainda 

contribui para reforçar outros elementos como coragem e dominação. Ao passo que 

se vê com a força diminuída, seja para o trabalho, seja para realizar as atividades de 

casa, seja para a socialização, os homens vivenciam mais uma experiência negativa 

no adoecimento. Boltanski (1989, p. 163) analisando o uso do corpo pelas classes 

sociais chama a atenção para o fato de que,  

“Os membros das classes populares usam o corpo principalmente como um 

instrumento e lhe pedem, antes de mais nada, que funcione, em resumo, 

subordinam a utilização do corpo às funções sociais dessa utilização, a 

doença se manifestará brutalmente porque não se aperceberam dos sinais 

precursores ou porque se recusaram a percebê-los [...]”  

Para esses homens, vivenciarem a perda das funções do corpo representa a 

impossibilidade de cumprir suas funções sociais de homens trabalhadores, maridos, 

pais, pois, o corpo para além de um organismo biológico é um instrumento de 

socialização dos indivíduos e de expressão e representação do eu. Walter e 

colaboradores (2004), em um estudo sobre masculinidade e trabalhadores 

acidentados em situação de migração irregular em São Francisco – Estados Unidos, 

revelam que para trabalhadores diaristas, que se deslocaram ilegalmente do México 

ou outras regiões da América Central para trabalhar em São Francisco, o 

acontecimento de um acidente de trabalho gera uma agressão à identidade 

masculina. Ao não terem mais um corpo forte, passam a diminuir suas 

oportunidades de trabalho, são deixados de lado pelos empregadores e, como 

consequência, não conseguem mais enviar dinheiro para seu país de origem, 

deixando de cumprir o papel de mantenedor. 
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Os autores discutem ainda que quando a identidade masculina desmorona 

esses trabalhadores passam a viver uma crise pessoal, pois passam a ter vergonha 

de ser um homem “fraco”, deficiente. Nesse sentido, os autores discutem que no 

contexto investigado, compreender o que representa o corpo e seus usos para os 

trabalhadores é tarefa essencial dos profissionais que buscam oferecer um 

atendimento integral a saúde. (Walter et al., 2004).  

Para os sujeitos da nossa pesquisa, encontramos a relação da incapacidade 

com o corpo que vai para além da relação do corpo com o trabalho. A vergonha por 

não poder mais fazer as coisas em casa, por se sentir fraco, por ter de diminuir a 

coragem, já que o seu corpo não mais corresponde ao que ele precisaria para 

manter o perfil de “fazer agora” muito típico da masculinidade hegemônica. 

“Eu estou saindo de férias, vou viajar com a mulher e já estou imaginando, 

porque a viagem de ônibus é quase doze horas, mesmo com o ônibus 

confortável e tudo, mas pra mim é desconfortável, entendeu? De carro eu 

vou ver, porque o carro, para onde eu quero. Não vou dirigir que eu não 

aguento. Vou pagar uma pessoa para ir mais eu. Eu vou ver o meu 

cunhado, que tem esse negócio de taxi aí. Vou ver como é que faz para ir, 

porque de ônibus é complicado [...]” (Julio). 

É no cotidiano, experimentando pequenas situações onde o seu corpo falha, 

que o homem vai vivenciando a experiência traumática de ter LER/Dort. O acúmulo 

de pequenas situações cotidianas geram conflitos consigo e com a sociedade e vai 

moldando a compreensão desses homens de possuir um corpo incompleto, que teve 

uma parte de suas funções expropriada - principalmente as funções ligadas à 

relação com o mundo. Essa vivência leva os homens a interpretarem, na maioria das 

vezes, a doença como um inimigo a ser enfrentado, pois, ela é responsável por 

todas as situações que ocorrem em sua vida. Charmaz (1995) discute que os 

homens podem experimentar o adoecimento crônico de quatro formas: como um 

inimigo, como um aliado, como uma presença intrusiva ou como uma oportunidade. 

A autora argumenta que os homens geralmente interpretam as doenças como 

inimigas ou como uma presença intrusa, o que faz com que eles passem a duelar 

com a doença durante longo período, na busca de não ter destruída a sua 

identidade passada.  
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“Dói, incomoda, tem que achar a posição”: A luta de homens com LER/Dort 

para manter a sexualidade ativa e seus relacionamentos estáveis 

Falar sobre a sexualidade para homens com LER/Dort não é fácil. No nosso 

estudo, muitas vezes os homens entrevistados utilizaram metáforas como “essa 

situação”, “isso aí” para se referir às dificuldades na manutenção das atividades 

sexuais. Para nós, o dito foi tão importante quanto o não dito quando tratamos da 

sexualidade dos homens entrevistados. As expressões faciais, os risos quando 

falavam de temas difíceis, demonstraram que esse é um tema interditado, que os 

homens têm dificuldade para expor. O fato de o pesquisador ser um homem facilitou 

a aproximação desse tema, pois foi possível estabelecer um diálogo a partir de 

realidades próximas. Não podemos desprezar o fato de o pesquisador ser um 

profissional de saúde, o que pode ter sido também um facilitador. Para homens 

falarem com outros homens - um competidor direto – sobre os seus problemas 

sexuais, poderia ser um obstáculo para diálogo.  

Entre os diversos temas que compõem a formação da masculinidade desde a 

juventude, a sexualidade talvez seja um dos mais explicitamente cobrados para 

afirmar o “rito de passagem” entre a adolescência e a fase adulta, quando é possível 

atestar que o rapaz virou um “homem de verdade”. O modelo social de dominação a 

partir do gênero masculino diz que o homem é o sujeito ativo da relação, é ele que 

deve tomar as iniciativas, satisfazer as mulheres, ter o máximo de mulheres que 

puder e sempre se mostrar forte e viril (Bourdieu, 2002). Essa normatização é 

quebrada com a instalação do adoecimento crônico pelas LER/Dort. Entre outros, o 

dilema de não conseguirem mais ser viris está na ordem do dia. Passam a precisar 

da ajuda das companheiras para realizar o ato sexual, vivenciam conflitos nos 

relacionamentos devido às mudanças na vida e em muitos casos a separação. 

“Nós tínhamos uma rotina e acabou a rotina, acabou. Agora é quando dá, é 

quando não estou sentindo alguma coisa. Depois da cirurgia eu passei, eu 

acho que eu passei três meses. [...] Eu passei muito tempo depois da 

cirurgia sem fazer sexo, muito tempo mesmo. E depois quando eu comecei 

a fazer, eu descobri que doía muito. Também doía antes de fazer a cirurgia, 

porque exige movimento. Doía pra caramba, dói à coluna, dói o ombro 

porque tem que apoiar. Então muita coisa ela que tinha que fazer, muita 

atividade, então não é a mesma coisa. Parece até aquele tempo da 
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monarquia que o cara ficava lá e dizia: faz tudo aí! Não é assim que tem 

que ser. Sexo precisa dos dois. Eu não posso simplesmente ficar lá estático 

e mandar que ela faça todo o trabalho. Preciso me envolver com outras 

coisas. Precisa das duas partes. Então como nem sempre a minha parte 

está cem por cento, então a gente espera sempre um tempão. Às vezes, 

uma vez na semana. Às vezes duas semanas. Às vezes uma vez só no mês 

[...]” (Hugo). 

A fala de Hugo é reveladora dos dilemas que estão colocados para os 

homens no ato sexual e elucidam os traços de masculinidade. O homem precisa ser 

ativo, ele não pode ficar passivo enquanto a mulher “faz o trabalho”. Quando ele se 

torna passivo, ele se aproxima dos traços femininos, o que não é permitido dentro do 

contexto da masculinidade hegemônica. As dores o incomodam, os problemas na 

sua vida fazem com que fazer sexo seja uma experiência difícil e traumática, 

principalmente porque lhe expõem. O medo de não conseguir, de precisar parar por 

causa das dores, a vergonha por passar a precisar da mulher no ato sexual faz com 

que os homens optem por diminuir a frequência de relações sexuais, mas preservem 

sua identidade e não sejam constrangidos no ato sexual.  

“Chega até afetar nisso aí. Você às vezes você não está bem, quando você 

não tem um apoio, não é que eu não tenha, tenho apoio da minha mulher, 

dos meus filhos, mas o problema é seu, o problema é seu, você não tem 

como deixar de pensar nisso. Você não tem como deixar de pensar nisso 

[...] Por exemplo, tá comprimindo a minha medula, se a cirurgia vai 

descomprimir a medula, então eu acho que vai melhorar de qualquer forma, 

mas o problema psicológico eu acho que é o fator maior. Porque você não 

para de pensar, você não para de pensar no problema [...]” (João). 

Gibson e Colaboradores (2007), em um estudo com homens que viviam na 

idade adulta com distrofia muscular, revelam a partir de uma análise “Bourdiuesiana” 

que esses homens vivem “à margem”, que rejeitam relações amorosas, pois, 

entendem, de forma consciente ou não, de que não terão sucesso e, portanto, não 

vivenciar é uma forma de não se submeter às regras da masculinidade hegemônica. 

No nosso estudo, observamos que os homens diminuem a sua frequência de 

relações sexuais, devido a sintomas físicos, principalmente relacionados com dor e 
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medo de movimento (cinesiofobia1), a desestruturação psicológica que diminui a 

vontade para manter relações sexuais, mas também a fuga para não se submeterem 

a uma atividade que pode reafirmar seu sentimento de derrota.  

A impossibilidade de manter relações sexuais ou a sua recusa pelo medo da 

dor não é algo tranquilo para esses homens. As escolhas são acompanhadas por 

um grande impacto sobre os valores masculinos, muitas vezes levando à 

desestabilização da relação. São descritas sucessivas crises em torno deste tema: a 

insegurança dos homens, os ciúmes das companheiras e dos homens pautam o 

cotidiano do casal. A evitação da relação íntima por parte do homem tem um peso 

significativo, influencia no afastamento do casal e, muitas vezes, leva à separação. 

“A pessoa fica achando que a mulher tá achando que o cara está indo para 

o outro lado, não está gostando mais da coisa, incomoda muito. O cara às 

vezes fica veaco. Será que eu estou dando conta? Será que ela tá se 

satisfazendo? E eu sou uma pessoa ciumenta. Eu fico com muito, com isso 

na cabeça, fico achando que vou quebrar a cara lá na frente. Não é melhor 

separar não? Será que tá bom para mim? Eu penso também muito isso 

também. Então eu acho que, mesmo que não seja a dor, mas eu acho que 

atrapalhou. Num sei se tem a ver com a empresa, mas muita coisa 

atrapalhou, não sou mais a mesma pessoa de antes não [...]” (Luiz). 

A possibilidade de ser visto como alguém que não gosta mais de mulher, ou 

um homem fraco, que não está dando conta, é uma problemática vivenciada por 

homens que experimentam o adoecimento crônico e não conseguem manter o 

mesmo desempenho sexual. Mesmo sem expressões da companheira sobre o tema, 

as incertezas podem levar os homens a responderem dessa forma a essa situação, 

pois a sua masculinidade está ameaçada e como eles não encontraram a 

possibilidade de ressignificar sua masculinidade, descobrir uma vida para além da 

masculinidade hegemônica, eles seguem aprofundando o sofrimento. 

Shakespeare (1999), discutindo os processos de sexualidade, incapacidade e 

masculinidade, argumenta que as pessoas com algum tipo de deficiência são vistas 

                                                           
1 Cinesiofobia é um termo utilizado por Korin et al (1991) para descrever uma situação em que o paciente tem 

um medo excessivo, irracional e debilitante do movimento físico,  resultando de um sentimento de 

vulnerabilidade a lesões dolorosas ou medo de uma nova lesão. 
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como pessoas sem controle, frágeis, com maior risco de mortalidade e com 

restrições físicas, representando justamente o oposto do que é identificado 

socialmente como o padrão hegemônico de masculinidade. Esta visão cumpre um 

papel na manutenção das dúvidas e do isolamento de pessoas com deficiência. 

Desconstruir essa visão pode ser um importante caminho para ajudar na 

manutenção de relações que sirvam como rede de apoio para esses homens, pois a 

separação pode trazer ainda mais dificuldades para reorganização da vida após o 

adoecimento. 

“Eu tenho conhecidos que têm problemas como eu tenho e já se separaram, 

justamente por causa de problema de lesão. Eu conheço uma pessoa que 

faz fisioterapia e ele disse que a esposa o largou quando ele ficou uns 

quatro meses sem receber nada da previdência, nem da empresa. A mulher 

foi embora [...] No início é bastante difícil, por isso tem muitas vez que um 

relacionamento entra em crise, como eu conheço pessoas que já tiveram 

crise, e tem gente que também já separou por causa disso, disso e mais 

coisas. Financeiramente, espirituosamente, moralmente [...]” (Ubaldo). 

Eu separei da mãe do meu menino logo no início [...] Chegou um tempo que 

a gente tava discutindo. Uma vez, eu já tava também numa situação que eu 

não sabia mais pra onde ir [...] Chegou uma hora que eu não tava dando 

para cumprir as obrigações. Ou bem fazer casa ou bem comprar alimento 

ou bem comprar roupa, menino criança ainda. E aí não tava dando para 

fazer tudo e aí a gente começou a brigar muito, aí sei que eu num aguentei 

e separei. Achando que ia ser melhor [...] (Luiz) 

 Ao falar da doença e seus possíveis impactos sobre o relacionamento os 

informantes da nossa pesquisa reúnem uma série de situações que podem contribuir 

para a desestruturação dos seus relacionamentos. São múltiplos fatores, que vão 

desde as condições físicas até condições emocionais e financeiras que atingem os 

indivíduos. Reforça-se a ideia de que a doença está muito além do biológico, ela é 

vivenciada nas dimensões biopsicossociais e, portanto, os indivíduos precisam de 

atenção integral para a reorganização da vida pós-adoecimento.  

 

“Não posso mais jogar futebol, a coisa que eu mais gostava na vida”: 

Esportes, socialização e afirmação identitária 
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Charmaz (1995) discute que dentre as várias possibilidades de afirmação de 

uma masculinidade hegemônica, o perfil atleta competidor é um deles e que quando 

os homens são acometidos por doenças crônicas incapacitantes a vivência de 

homem competidor, corajoso, que busca superar cada vez mais os limites é atingida 

em cheio. Brannon e David (1976 apud Garcia, 1998) quando descrevem as 

características de masculinidade hegemônica falam sobre o perfil “Give ‘Em Hell” – 

arrisque-se sempre, que levam os homens à busca de limites como forma de afirmar 

sua masculinidade. Os esportes podem ter essa dimensão da competição entre os 

homens, mas também pode ser um espaço de socialização masculina, onde os 

homens se encontram para se divertir, conversar “conversas de homem”, ajudar na 

formação da identidade de jovens rapazes, ou simplesmente estarem num espaço 

masculino onde todos se entendem, ainda que ali existam masculinidades diversas. 

“Eu tinha minha atividade física, joguei muita bola, gostava de jogar bola, 

mas hoje eu tenho cinco anos que eu não jogo bola. Essa alegria na minha 

vida eu não tenho mais de poder jogar bola. Hoje eu vou para a praia, para 

a casa dos meus pais, que eu sou de lá do litoral de Mata de São João e aí 

tem o “baba”, tem a brincadeira que todo mundo faz lá e eu não posso 

porque eu sei do meu problema, eu não vou. O médico fala: João, você 

pode jogar bola, você não pode ir para a final. Então eu não vou jogar bola, 

não é? Eu sei que isso aí eu perdi [...]” (João). 

A prática do futebol, esporte de maior dimensão nacional, ganha muito 

sentido entre os homens da classe trabalhadora. Para os homens ouvidos na nossa 

pesquisa, a perda da possibilidade de jogar futebol representa uma enorme perda 

nas suas vidas. Quando falam do esporte observamos uma narrativa de esperanças, 

na possibilidade de um dia talvez poder voltar a praticar o esporte predileto. 

“Não posso mais jogar futebol, a coisa que eu mais gostava na vida, jogar 

futebol. Tenho vontade, inclusive perguntei a médica se podia. Ela disse: 

‘Você é doido?’ Deixa para lá. Futebol agora só pela televisão. Quer dizer, 

isso mexe comigo, entendeu? [...]” (Julio). 

“Eu não posso jogar. A minha última chuteira de futebol está nova, está na 

caixa. Eu comprei e não pude usar. Até hoje está na caixa. Já deu ‘bolô’, já 

tirei, já botei no sol. E está lá esperando o dia que eu fique bom para poder 

pelo menos brincar um pouquinho, uns dez minutos com os colegas. Que 
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eu vou voltar a fazer isso, aos pouquinhos. Vou tentar voltar a todas as 

atividades. É difícil, mas eu vou tentar voltar [...]” (Hugo). 

Sparkes e Smith (2002), num estudo com homens que tiveram trauma 

espinhal devido à lesão no esporte, analisando a narrativa dos sujeitos da pesquisa 

concluíram que a incapacidade gerada pelo trauma espinhal trouxe para os homens 

que participaram do estudo um conflito com a masculinidade dominante no esporte e 

a situação atual que eles se encontram, de incapacidade e impossibilidade de 

responder às demandas de autonomia e virilidade presentes na masculinidade 

dominante. Os autores contribuem ainda com a ideia de que homens que confiam 

em concepções dominantes de masculinidade são muito mais propensos a 

internalizarem seus sentimentos de inadequação em uma situação de incapacidade, 

não conseguindo responsabilizar a estrutura social pelo seu estado de inadequação 

e questionar o modelo de masculinidade dominante vigente.  

Os mesmos autores, em outro estudo, investigando as narrativas de homens 

que sofreram lesão medular no esporte encontraram que a maior parte das 

narrativas era de esperança do tipo restituição. A motivação pelo esporte fazia com 

que esses homens traçassem o enredo descrito por Frank (1995, p. 77) de: “ontem 

eu era saudável, hoje eu estou doente, mas amanhã vou ser saudável novamente”. 

Os autores discutem o papel que o esporte tem para esses atletas na construção 

dessas narrativas de esperança (Smith & Sparkes, 2005). No nosso estudo, esta 

dimensão parece tomar maior espaço, visto que diferentemente de quando falam do 

trabalho, ainda que para alguns haja esperança de voltar a trabalhar, quando 

pensam no esporte, que nada tem a ver com sua lesão e quando pensam no quanto 

gostavam de praticar as atividades, os homens retomam a esperança de, quem 

sabe um dia, voltar a fazer o que faziam antes. 

 

“Aí peguei família, como é que sai mais?”: Paternidade no contexto do 

adoecimento por LER/Dort 

Dentre as múltiplas faces da experiência do adoecimento crônico para 

homens, uma categoria que emergiu em nosso estudo com muita relevância foi a 

paternidade. A paternidade ao passo que serve como determinante de continuidade 
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no trabalho que adoece é transformada pelo processo de adoecimento. 

Encontramos no nosso estudo dilemas relacionados à figura do pai mantenedor, 

autoridade e referência para os filhos, características típicas da masculinidade 

hegemônica, mas encontramos também preocupações com o cuidado, temática que 

surge recentemente no movimento que alguns teóricos têm chamado de “nova 

paternidade”, onde é possível perceber uma maior participação dos homens no 

cuidado dos filhos. (Lyra, 1998). 

 

A paternidade como razão para permanecer no trabalho 

Ao longo dos capítulos já discutimos múltiplas razões que atuam como 

determinantes do adoecimento, mantendo os homens no trabalho mesmo em 

condições adoecedoras. Nosso estudo encontrou que a identidade de pai 

mantenedor, com obrigações de ser o chefe da família leva os homens a 

permanecerem no trabalho mesmo quando sentem que estão adoecendo. A 

compreensão que não podem se eximir desse papel faz com que esses homens 

continuem no trabalho mesmo sem condições, o que contribui para seu 

adoecimento. 

“Aí peguei família. E aí, como é que sai mais, sem ter uma formação, sem 

ter nada? Aí fui forçado, mesmo com os problemas lá, aí fui empurrando 

com a barriga. Meu caso está ruim porque eu sou chefe de família [...]” 

(Luiz) 

“Se Deus quiser ainda vou formar minha filha ((choro)). É isso que eu tava 

dizendo, formar filha para que ela tenha um bom emprego e não venha 

sofrer essas coisas que eu venho sofrendo. Eu tenho uma filha com doze 

anos, a mais nova, aí eu estou investindo nela, porque, os outros já são lá 

todos casados. Aí minha intenção agora é trabalhar para dar uma boa 

educação à minha filha, para estudar, para ver se Deus ajuda que ela siga 

uma carreira promissora, que não passe por essas situações que eu venho 

passando que é constrangedor [...] Às vezes eu aguento ainda por causa da 

minha filha, sabia? Aguento mesmo. Eu vou trabalhar mesmo porque eu sei 

que a gente tem que sobreviver. Com lesão ou não tem que ir em frente. A 

vida não para, não é? [...]” (Julio). 
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As condições socioeconômicas como determinante do adoecimento dos 

trabalhadores do CIFN representam uma iniquidade em saúde, tomando esse 

conceito a partir do que define Whitehead (1992): “iniquidades em saúde referem-se 

a diferenças desnecessárias e evitáveis e que são ao mesmo tempo consideradas 

injustas e indesejáveis. O termo iniquidade tem, assim, uma dimensão ética e 

social”. Não poder se afastar do trabalho - mesmo que esse trabalho não ofereça 

condições adequadas para saúde – e não ter oportunidade de novas inserções ou 

de assistência do Estado em casos de adoecimento são situações que já deveriam 

ter sido extintas, mas infelizmente ainda é a realidade de muitos trabalhadores e 

está em crescimento.  

A priorização da manutenção da família, a proteção dos filhos e as obrigações 

de “chefe de família” em detrimento da sua saúde é uma situação que deve ser 

problematizada pelos profissionais de saúde, na condução da assistência à saúde, 

incluindo aos elementos simbólicos e estruturais aí colocados. Seja pondo em 

questão a desigualdade expressa nessa relação do sujeito com o Estado, incluindo 

ações vocalização (advocacy) desse grupo social de maior vulnerabilidade, seja 

incluindo no cuidado à saúde o empoderamento do trabalhador para a busca de 

direitos sociais dentro e fora dos locais de trabalho.  

As dificuldades financeiras trazidas pelo adoecimento, as constantes 

interrupções de salário, a perda de benefícios acentua para esses homens o conflito 

de identidade.  Não poderem oferecer aos filhos aquilo que poderiam caso ainda 

estivessem trabalhando atinge sua identidade de pais mantenedores.  

“O meu filho mais velho quando eu tava lesionado já era grandinho, então 

para ele passou tudo isso, mas, por exemplo, ele sentiu na parte 

econômica, quando ele me pede alguma coisa que eu não posso dar 

porque eu tenho benefício [...]” (Hugo). 

Medrado (1998) representa a figura do pai com um antigo verso: “Levo papai 

no bolso e mamãe no coração”. Para o autor, essa concepção de paternidade e 

maternidade onde o pai é responsável pelo bolso, pela manutenção e a mãe pelo 

cuidado reafirma o modelo de masculinidade. Nesse contexto, quando os homens 

perdem a possibilidade de serem pais mantenedores eles vivenciam um 

deslocamento da sua figura de pais, já que não conseguem avançar para outro 



135 

 

  

padrão de masculinidade que permita cumprir outros papéis na paternidade. Esses 

homens buscam a todo o momento se manter na posição de pai mantenedor, 

tentando garantir a todo custo o sustento da casa, aumentando sua crise de 

identidade quando falham nessa tarefa. 

“Eu mesmo estou tentando comprar uma casa, que eu não tenho. Quer 

dizer, eu tinha uma casa, aí me separei da primeira mulher, que eu tenho 

uma filha com ela, aí levaram tudo [...] E hoje eu me sinto na obrigação de 

ter um lar nosso. Não meu, porque eu não penso em mim, eu penso nelas, 

principalmente na minha filha. Porque amanhã, depois, se eu faltar, elas 

estão com o negócio delas [...]” (Julio). 

Walter e colaboradores (2004), em estudo já descrito acima, encontraram que 

quando trabalhadores imigrantes sofriam acidentes de trabalho e ficavam 

impossibilitados de trabalhar nas diárias, passavam a sofrer com o sentimento de pai 

ausente, pois tinham abandonado as suas casas para tentar tudo nos Estados 

Unidos e agora já não poderiam mais sustentar a casa. Os autores descrevem que o 

equilíbrio para sustentar a identidade masculina está baseado no fato desses 

homens admitirem que abandonaram suas casas, deixando para trás mulher e filhos 

pelo fato de que foram tentar ganhar a vida para sustentá-los. À medida que não 

conseguem manter o sustento esse equilíbrio desmorona e sua identidade 

masculina de pai é destruída em conjunto. Encontramos em nosso estudo situação 

próxima. Não temos em nosso contexto a saída de casa para o trabalho (migração), 

mas a situação de não conseguir mais manter a casa gera importantes dilemas para 

a masculinidade para os homens investigados. 

 

Novas masculinidades e o papel do pai cuidador 

“Eu tenho uma filha recém-nascida de um ano, vai fazer um ano e dois 

meses. E eu não posso passar tanto tempo com ela, como eu gostaria ou 

como ela gostaria e como ela precisa. Não posso estar andando com ela 

muito tempo no colo e criança gosta disso, de carinho, de afetividade, e eu 

sinto um pouco essa pancada. Às vezes eu quero ficar com a milha filha, 

brincar com ela, mas eu não posso. Ela já começou a andar, eu não 

aguento o pique dela não, ela quer correr, quer fazer uma coisa, quer ir para 

ali, quer vir paro o colo toda hora, e eu não posso me abaixar toda hora 
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para pegar ela para colocar no colo. Então, esse tipo de coisa ela não 

entende, ela não vai saber. Quanto tempo será? De zero a... Com que idade 

ela vai entender que o pai dela tem uma lesão na coluna, que não consegue 

carregar, que tem uma lesão no ombro, que não consegue estar com ela 

muito tempo no braço? É nisso que eu penso, quando que ela vai entender? 

Eu não vou poder falar para ela agora: minha filha, seu pai não pode 

carregar você [...]” (Hugo). 

     Ainda que a maior parte dos homens ouvidos em nossa pesquisa encare a 

paternidade sobre a ótica da masculinidade hegemônica, foi possível identificar 

masculinidades alternativas, visões de paternidade que incluem cuidado, afeto, 

participação na formação da criança. A presença de um pai como referência que se 

forja desde cedo. O corpo cumpre um papel fundamental para essa interação pai-

filho na infância. O carregar, o brincar, ao passo que a criança cresce exige dos 

corpos uma disposição que não se encontra em portadores da LER/Dort.  

Observamos que até mesmo em situações onde o modelo hegemônico de 

masculinidade não definiu a visão de paternidade houve um grande impacto das 

LER/Dort. Alguns estudos que investigaram mulheres no contexto do adoecimento 

por LER/Dort já haviam tratado das dificuldades de mulheres exercerem o cuidado 

de seus filhos devido à doença (Magalhães, 1998; Almeida, 2009). Esse achado do 

nosso estudo é importante, pois revela mudanças na compreensão da paternidade e 

elucida como é para os homens vivenciarem as LER/Dort no contexto da 

paternidade.            

Ao longo do nosso estudo percebemos o quão difícil foi para os homens 

revelarem o que sentiam. Faz parte da identidade masculina ser reservado, não 

demonstrar emoções ou qualquer sentimento que revele fragilidade. Nesse sentido, 

compreender essa dificuldade que os homens possuem de falar o que sentem é 

fundamental para pensar medidas preventivas nos locais de trabalho. Essa 

dificuldade pode fazer os homens não admitir as dificuldades no processo produtivo 

para não parecerem fracos ou inaptos para o trabalho. Reconhecer que a 

masculinidade hegemônica influencia como os homens se portam diante das 

doenças é necessário para repensar o cuidado à saúde dos homens. 
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“Tem poucos homem que assumem o que tem. Tem um monte de pessoas 

lá que estão nessa mesma situação que eu [...]” (Ubaldo). 

“Mas ninguém sabe que você às vezes, quando você chega ali no 

travesseiro, ou você na sua solidão, é ali que você extravasa. É ali que você 

bota para fora sozinho, entendeu? Muitas vezes eu preciso ficar sozinho 

para pensar nessas coisas. Porque sozinho é bem melhor. Porque às vezes 

acompanhado você não consegue [...]” (Hugo). 

Compreender o isolamento e o “não-falar” como estratégias de proteção da 

identidade, é fundamental para abordagem da problemática do adoecimento por 

LER/Dort em homens. Gibson (2007, p. 515), em um estudo com homens com 

distrofia muscular, sugere que os homens com adoecimento crônico tendem à 

marginalização, mas ainda resistem tentando dar algumas respostas a esse 

processo. Para a autora: “os homens não conseguem escapar da ordem dominante, 

mas também não sucumbem totalmente”. Vimos em nosso estudo que apesar do 

grande impacto das LER/Dort na vida dos homens, que os colocam em uma 

situação muito difícil, com uma identidade deteriorada, onde se veem como homens 

pela metade, é possível encontrar resistências a esse processo. Pelo fato desses 

homens viverem uma constante batalha contra a perda da identidade, é possível 

traçar caminhos para a reorganização do mundo da vida, possibilitando assim que 

esses indivíduos não passem a resumir a vida ao adoecimento. 

 

Reconstruindo o mundo da vida 

Foi possível encontrar em nosso estudo narrativas de esperança, de 

perspectivas para a reconstrução do mundo da vida após o adoecimento. Como 

tratamos de uma doença ocupacional, onde o litígio judicial faz parte do cotidiano 

dos trabalhadores, encontramos esse processo como um entrave para a 

reorganização da vida desses trabalhadores. A resposta judicial, seja para reparar 

financeiramente, seja para mostrar à sociedade que estes homens não estavam 

mentindo e que a empresa é responsável pelo adoecimento nos parece ser uma 

fase a ser vencida para possibilitar a sugestão de novos caminhos. 
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No horizonte dos trabalhadores investigados, encontramos desejos de 

retornar a fábrica para uns, abrir um próprio negócio ou seguir uma carreira estável 

no serviço público para outros. Portanto, é possível perceber que a maioria dos 

sujeitos da nossa pesquisa está vivenciando uma fase do adoecimento onde é 

possível abrir um leque de possibilidades para além da doença. Concordamos com 

Charmaz (1995) quando ela diz que s homens em situação de adoecimento crônico 

que definem ter possibilidades futuras para além do adoecimento têm mais chances 

de evoluir para melhores quadros de saúde e reintegração social. 

“Eu espero voltar para faculdade, que faltam só dois semestres para 

terminar. Estou querendo me preparar mesmo para fazer um concurso, 

alguma coisa assim, para ter uma atividade melhor, condição financeira 

melhor [...]” (Hugo). 

“Meu futuro hoje é um comércio para mim, trabalhar para mim mesmo, 

porque eu acho que o mercado de trabalho vai ter umas limitações, certo? 

[...]” (João) 

“Eu penso em me aposentar por tempo de serviço ou por invalidez, não sei, 

Deus é quem sabe e as condições é que vão dizer. Se meu salário desse 

para eu sobreviver eu procurava fazer algum investimento, comprar imóvel, 

alguma coisa assim. Eu ia tentar de alguma forma fazer com que a renda 

aumentasse [...] Porque você ficar em casa, você fica sedentário e morre 

mais ligeiro [...]” (Julio). 

“Essa demissão talvez tenha sido até bom para mim. Não sei o que vai ser 

daqui para adiante. Estou com vontade de fazer uma coisa que eu mesmo 

me vire para mim mesmo [...]” (Luiz). 

A passagem da compreensão da doença como inimigo ou como intrusa para 

uma abordagem dessa experiência como possibilidade de reconstrução pode 

permitir “reavaliar, redirecionar e reconstruir o ser” (CHARMAZ, 1995, p. 276). Nesse 

sentido, uma abordagem integral, que vise auxiliar os indivíduos a ressignificar o 

vivenciado pode ser fundamental para auxiliá-los a gerenciarem seu cuidado e 

reorganizar os planos para a vida a partir de um novo projeto. 



139 

 

  

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para compreender os significados que os homens metalúrgicos atribuem às 

LER/Dort utilizamos as histórias narradas pelos sujeitos da nossa pesquisa, que nos 

permitiu conhecer o cotidiano e trajetórias de trabalhadores com LER/Dort. 

 Nosso estudo aponta o trabalho como uma categoria central para se pensar a 

perspectiva de adoecimento a partir dos trabalhadores. É a partir do trabalho que 

esses homens explicam seu adoecimento, mostrando uma importante dualidade 

entre o trabalho prazer e o trabalho sofrimento. O trabalho que permite que milhares 

de trabalhadores da cidade de Camaçari tracem planos nunca antes pensados é o 

mesmo que leva centenas de trabalhadores ao adoecimento e posterior afastamento 

do trabalho. 

 Essa face perversa do mundo do trabalho, determinada por uma 

reestruturação produtiva a nível mundial; deslocamento de capitais para regiões 

periféricas; disputas econômicas baseadas em obtenção de máximo lucro; uso de 

uma força de trabalho com baixa escolaridade e recente organização sindical e 

ausência do Estado na proteção dos trabalhadores são fatores determinantes para o 

incremento de casos de LER/Dort no setor automotivo da cidade de Camaçari. 

 As condições socioeconômicas do município de Camaçari também são 

basilares desse processo de adoecimento. O fato de trabalhar no CIFN significar 

uma completa mudança socioeconômica para os trabalhadores faz com que eles se 

submetam a condições de trabalho precárias, que os levam ao adoecimento e 

incapacidade. Para além de vender a força de trabalho, os trabalhadores passam a 

vender a sua saúde para a empresa. 

 A recente organização sindical e o contexto de salários muito abaixo dos 

praticados pela empresa na região sudeste, coloca a organização dos trabalhadores 

a ter como pauta central as questões econômicas, secundarizando a luta pela saúde 

dos trabalhadores.  A ausência de clausulas sociais que garantam a estabilidade no 

emprego para trabalhadores vítimas de acidentes e doenças do trabalho é um fator 

que faz a empresa empurrar os trabalhadores nessa situação para fora. Caso a 

estabilidade fosse garantida, assim como em bases metalúrgicas de São Paulo, um 
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movimento de maior receptividade para a reabilitação dos trabalhadores poderia ser 

disparado no CIFN, que seria obrigado a garantir a manutenção dos trabalhadores, o 

que poderia disparar um movimento de maior preocupação com o retorno dos 

trabalhadores à produção. 

A ausência do Estado na proteção da saúde dos trabalhadores é um 

importante determinante do adoecimento. A presença de um Estado neoliberal, onde 

o crescimento econômico vale mais que a saúde e a vida dos trabalhadores é 

fundamental para explicar os adoecimentos em Camaçari. A pouca força dos órgãos 

estatais frente a uma empresa multinacional, que é uma das grandes responsáveis 

pela economia do município enfraquece o poder de agir de órgãos que poderiam 

ajudar a promover um ambiente de trabalho saudável. 

 O desmonte da previdência social também se revelou como um determinante 

do adoecimento e incapacidade desses trabalhadores. As dificuldades para se 

afastar, as altas programadas, a ausência de um programa real de reabilitação, 

colocam os trabalhadores numa situação de vulnerabilidade que os expõe a 

continuar trabalhando mesmo doente, exercendo funções que só agravam suas 

lesões. 

Os ritmos de produção são incompatíveis com a saúde dos trabalhadores, e a 

ausência de valorização dos trabalhadores por parte da empresa faz com que não 

haja medidas de proteção à saúde dos trabalhadores do complexo automotivo. Os 

usos de si para dar conta das tarefas, mesmo sem que houvesse condições para dar 

conta do prescrito, faz com que esses trabalhadores venham a adoecer muito cedo. 

 Por ter ouvido homens que estiveram no início do processo produtivo do 

CIFN, nosso estudo revela um contexto de implementação da indústria automotiva e 

como a ausência de uma estrutura e mão de obra suficiente pode ser determinante 

para o adoecimento de muitos trabalhadores em um curto espaço de tempo. Num 

contexto de expansão do setor automotivo nacional, com a chegada de novas 

fábricas para o país e para a cidade de Camaçari, entender o ocorrido no CIFN é 

fundamental para que novas fábricas não se instalem às custas da saúde de uma 

parcela importante dos trabalhadores. 



141 

 

  

 A ausência de um programa de retorno ao trabalho é determinante para a 

situação de completo abandono que os trabalhadores com LER/Dort se encontram. 

A ausência de reabilitação no INSS, na empresa, e o fechamento dos serviços de 

reabilitação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador faz com que os 

trabalhadores doentes passem a viver sem nenhuma expectativa de retorno ao 

trabalho. A dispersão dos trabalhadores doentes, sem uma organização específica 

dentro ou fora do sindicato para organizar e reivindicar suas pautas também se torna 

um entrave a mudanças no processo de reabilitação e retorno ao trabalho saudável 

e sustentável. 

 Nosso estudo revela que a experiência de adoecimento e incapacitação por 

LER/Dort é vivenciada pela gradual perda de função para o trabalho, diminuição da 

realização das atividades em casa, pela vivência de um corpo fragilizado, nunca 

antes sentido pelos sujeitos da nossa pesquisa. Essa experiência age sobre as 

identidades desses homens, desconstruindo o orgulho de ser metalúrgico e de 

trabalhar numa grande empresa. 

 A experiência de adoecimento por LER/Dort transformou o mundo da vida dos 

sujeitos da nossa pesquisa. A desconstrução da identidade dos indivíduos é 

constante, sendo vivenciada principalmente quando se experimenta situações 

negativas, onde esses homens não conseguem desenvolver atividades antes 

realizadas com muita facilidade. 

 As experiências negativas marcam o cotidiano dos trabalhadores com 

LER/Dort. A discriminação é uma situação vivida desde os primeiros sinais, até o 

afastamento. Os homens metalúrgicos com LER/Dort passam por uma série de 

humilhações no trabalho e na vida que contribuem para seu isolamento social e 

aprisionamento no mundo da doença. 

 O estigma existente no adoecer por LER/Dort só reforça essa experiência 

como algo negativo e traumático. O estigma coloca os trabalhadores em crise por 

serem vistos como “preguiçosos”, que fazem “corpo mole”, “lerdos”, que “não 

gostam de trabalhar”, o que é totalmente oposto aos traços de identidade que esses 

homens tinham no passado. 
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 Ter LER/Dort para esses homens é vivenciar a experiência de serem 

descartados no mundo do trabalho e na vida. Sentir-se “um parafuso aluído” que 

deve ser jogado fora, ou sentir-se “scrapio”, sucata, que é descartada no processo 

produtivo por não ter mais utilidade é como eles compreendem o adoecer por 

LER/Dort. A doença é, portanto, a responsável por torná-los “incapazes”, “inúteis”, 

“inválidos”, não só para o trabalho, mas para inúmeras tarefas do cotidiano da vida 

que faz com que os homens não se reconheçam e tenham muita vergonha do que 

se tornaram pós-adoecimento. 

 A experiência de adoecimento por LER/Dort para homens é marcada ainda 

pelos conflitos de masculinidade, pois as transformações no corpo e na vida trazidas 

pelas LER/Dort são incompatíveis com a manutenção do modelo de masculinidade 

hegemônica existente. A impossibilidade de continuarem sendo os mantenedores, 

fortes, ativos, contribui para a desconstrução identitária nesses homens. Manter um 

padrão de masculinidade hegemônica é, portanto, um determinante do adoecimento 

desses homens, que optam por seguir no trabalho para não perder o seu lugar social 

estabelecido. 

 Compreender o papel que a masculinidade cumpre no adoecimento e na 

dificuldade de procurar ajuda, é importante para pensar a saúde dos trabalhadores 

no setor automotivo, que tem a maioria masculina. Sobre essa perspectiva, abre-se 

então a possibilidade de se pensar a saúde do homem para além da saúde sexual e 

reprodutiva, compreendendo que a saúde dos homens é produzida por múltiplos 

determinantes e condicionantes, sendo que o trabalho e os modelos de 

masculinidades são importantes fatores a serem levados em consideração quando 

se pensar na promoção da saúde dos homens. 

 Acreditamos que a partir da aproximação das experiências de adoecimento 

dos trabalhadores conseguimos compreender como se dá o adoecimento por 

LER/Dort e quais seus principais determinantes sociais. Partindo daí, acreditamos 

que a publicização dos nossos resultados pode contribuir para que os trabalhadores 

se empoderem para reivindicar melhores condições de trabalho e que o Estado 

possa cumprir seu papel na promoção da saúde dos trabalhadores e no 

aprimoramento das políticas de saúde do trabalhador (aprofundando a 
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interdisciplinaridade e intersetorialidade, retomando a tarefa da reabilitação dos 

trabalhadores, pois esta se expressa como uma necessidade dos trabalhadores 

acometidos por LER/Dort) e saúde do homem (Ampliando o olhar para a relação do 

trabalho e das masculinidades na saúde dos homens), fazendo avançar a tarefa de 

construir um sistema de saúde integral. 

Pensando no caminho a seguir, essa pesquisa nos coloca alguns desafios. O 

desafio central para nós é o de dar visibilidade ao problema de saúde encontrado no 

setor metalúrgico em Camaçari, sistematizado na fala do metalúrgico Hugo: 

“O que eu queria ressaltar era o seguinte: que essa pesquisa não pare em 

você. Que ela chegue ao ministério público, que ela chegue ao Ministério do 

Trabalho, à Previdência Social. Porque a gente que é lesionado, a gente 

não quer está recebendo benefício do INSS não, a gente quer trabalhar. A 

gente quer produzir, a gente quer ter acesso aos benefícios. A gente quer 

estar lá todo dia. Eu não quero ser dado estatístico. Infelizmente aconteceu, 

mas eu não tinha esse planejamento, eu não quero virar estatística. Eu não 

quero ser motivo de estudo. O que eu queria era ser motivo de alegria. Eu 

queria estar lá, fazer parte da foto lá dos funcionários, crescendo cada vez 

mais. Eu queria fazer parte desse grupo. E eu acho que todo mundo que 

está afastado queria também. E a gente não pode fazer isso. Hoje, se 

alguém voltar, a humilhação é muito grande. Tem gente hoje em dia que 

quer ficar fora, não é porque não quer trabalhar, é porque sabe que vai ser 

humilhado, sabe que vai comer o pão que o diabo amassou. E isso é ruim. 

Uma pesquisa dessa, se ela parar em você, vai ficar de graça, você vai 

fazer um trabalho bonito, tá beleza, vai ouvir as pessoas. Você vai até sentir 

um pouco o que as pessoas estão sentindo, você vai conseguir o seu 

mestrado, mas assim, não vai valer a pena se parar em você. É isso que eu 

queria te pedir, que não parasse em você. Que levasse adiante. Que todo 

mundo pudesse ter acesso [...] Porque a gente precisa acabar com essa... 

Porque assim, o mundo lá fora não enxerga a realidade da FORD, 

entendeu? As pessoas não sabem da realidade. Acha que aquilo ali corre 

às mil maravilhas e não é isso que acontece. Então, através de um estudo 

como esse, de uma pesquisa como essa, isso pode ficar mais claro pras 

pessoas [...]” (Hugo). 

 Reafirmamos nosso compromisso ético, de levar nosso estudo para fora da 

universidade, para que sirva como alerta para as instituições do Estado, para a 

empresa e para a sociedade civil. Que sirva de conhecimento cientifico para os 
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nossos pares pesquisadores, mas que, sobretudo sirva para empoderar os 

trabalhadores, fornecendo-lhes o conhecimento produzido para que eles possam 

reafirmar o princípio fundamental do modelo operário Italiano descrito em Oddone e 

colaboradores (1986, p. 28) que diz que a luta dos trabalhadores é uma luta para se 

contrapor à tendência patronal, apresentando uma alternativa, qual seja, “um 

ambiente de trabalho no qual não só esteja ausente qualquer fator nocivo, mas onde 

também sejam satisfeitas as exigências do homem”.    

 Acreditamos que novos estudos no setor, integrando outras abordagens, tais 

como a análise ergonômica do trabalho e o levantamento epidemiológico podem ser 

integrados à nossa investigação sócio-antropológica dessa problemática, a fim de 

encontrar outros dados que permitam intervir nas situações causadoras de 

adoecimento. Por fim, recomendamos a implantação de um programa de retorno ao 

trabalho multidisciplinar e baseado na funcionalidade dos trabalhadores com 

LER/Dort no CIFN, na perspectiva de reintegrar os trabalhadores afastados ao 

processo produtivo, em atividades compatíveis com sua capacidade funcional, o que 

pode proporcionar a esses trabalhadores uma reorganização da vida, na perspectiva 

de reconstruir para esses homens, um lugar que lhes devolva a satisfação no 

trabalho e perspectivas de vida pós-adoecimento. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Anexo 1 - Roteiro de Entrevista 

Parte I 

TÓPICO CENTRAL 

(me) Conte sua história, como você se tornou metalúrgico? 

 

(me) Conte sobre seu adoecimento... 

 

 VOCÊ QUER OUVIR SOBRE: 

- A história de trabalho 

- Constituição da identidade como metalúrgico 

- O processo do adoecimento 

- Percepção sobre os sinais e/ou sintomas da LER/Dort... 

- Explicação para o aparecimento desta doença... 

- Entendimento por ser portador de LER/Dort... (como é ter LER/DORT?) 

- Mudanças na vida com o diagnóstico definitivo da doença... 

- Modificações na dinâmica do seu trabalho... 

- Relação com a empresa... 

- Relação com os colegas de trabalho, familiares, parentes, amigos ou vizinhos... 

- O que sua família (mulher e filhos) diz sobre seu problema... 

- Dificuldade na realização das atividades da vida diária (higiene pessoal, lazer, 

afazeres domésticos, cuidado com os filhos, etc... 

- Homem com LER/Dort... 

- Perspectivas para o futuro... 

- O que faz hoje, depois do afastamento... 

12. Atividades de lazer... 

13. O que mais incomoda nessa doença... 

14. Sonhos, desejos, esperanças... 
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10.2 Anexo 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME DO INFORMANTE:...................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:........................................  

DATA NASCIMENTO:......../......../...... 

ENDEREÇO ................................................. Nº....................................................... 

BAIRRO:................................................. CIDADE ............................ESTADO........ 

CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ................................... 

 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Experiência do adoecimento por 

ler/Dort em homens metalúrgicos  
2. PESQUISADOR: Jorge Henrique Santos Saldanha 
3. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Departamento de Medicina Preventiva da 

Faculdade de Medicina da Bahia – UFBA 

4. ORIENTADORA: Profª Drª Mônica Angelim Gomes de Lima 

 

 

TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA 

 

Nome: Jorge Henrique Santos Saldanha 

Contato telefônico: (071) 3018-3568 / (071) 8752-3397 

Endereço eletrônico: jhsaldanha@gmail.com 

DURAÇÃO DA PESQUISA: 1 ano 

 

 

V - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Em caso de problemas, o Sr (a) deverá se comunicar com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da UFBA, situado a Rua Augusto Viana, 

s/n, Sala 435 - Canela - Salvador, Bahia. O telefone de contato do Comitê de Ética 

é: (71)3283-7615 e o horário de funcionamento: 08 às 12h - 13 às 17h (Seg. a Sex).  

___________________________________________________________________ 

 

Estamos convidando você para participar da pesquisa intitulada “Experiência do 

adoecimento por ler/Dort em homens metalúrgicos”. 
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Os objetivos deste estudo são: Compreender os significados das LER/Dort 

atribuídos por Homens Metalúrgicos; Como as pesquisas sobre homens com 

LER/DORT são poucas, queremos através deste estudo descrever as experiências 

do adoecimento por LER/Dort em Homens Metalúrgicos, descrever a construção da 

Incapacidade por LER/Dort em Homens Metalúrgicos e conhecer os impactos do 

adoecimento por LER/Dort na masculinidade de Metalúrgicos. 

PROCEDIMENTOS 

Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre a sua experiência de adoecimento 

por LER/DORT. Esta história contada por você será gravada em um gravador digital 

e posteriormente transcrita, conservando toda a sua fala. O tempo de entrevista será 

o tempo necessário para esgotarmos a sua história e poderá ser dividido em vários 

momentos conforme sua disponibilidade. Quero deixar claro que nem essa pesquisa 

nem o pesquisador estão vinculados a nenhum órgão governamental de seguridade 

social ou de empresa ou mesmo a nenhuma instância de tratamento físico ou 

entidade religiosa que possa colocá-lo em risco pelo que vai revelar. Tudo que você 

falar será confidencial e será usado apenas para fins de pesquisa. Serão tomadas 

todas as precauções para que sua identidade seja preservada. Suas respostas 

serão mantidas em absoluto segredo. 

BENEFÍCIOS 

Para nós é muito importante que possamos compreender mais os impactos das 

LER/DORT na vida dos homens. Por este motivo é que estamos solicitando a sua 

ajuda. O que você e os outros metalúrgicos disserem será utilizado para elaborar 

relatórios que podem ser lidos pelas autoridades, pessoas que fazem leis, ou 

aquelas que planejam serviços especiais para atenção à saúde dos homens. 

Portanto, essa pesquisa pode ajudar a melhorar o atendimento a outros homens que 

se encontram na mesma situação que você. Estes relatórios também podem vir a 

ser utilizados nas universidades para que os estudantes aprendam sobre as 

experiências reais e as opiniões de pessoas como você. 

Todos os participantes desta pesquisa serão convidados a participar de uma 

atividade específica de apresentação dos resultados no cerest/camaçari. 

Não podemos lhe oferecer qualquer pagamento por você responder às perguntas. 

É possível ainda que você ache desconfortável responder as nossas perguntas. Por 

isso sinta-se à vontade para não respondê-las ou desistir de ser entrevistada. Em 

qualquer momento você também pode desistir de participar, sem que isso cause 

nenhum problema para nós. Caso você deseje explicações mais detalhadas ou mais 

informações, terei prazer em responder suas perguntas. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
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Declaro ter entendido que o propósito deste estudo é Compreender os significados 

das LER/Dort atribuídos por Homens Metalúrgicos;.Compreendo que este estudo é 

sobre as minhas experiências (e as experiências de outros homens como eu) em 

relação ao adoecimento por LER/DORT. Entendo que serei solicitado a falar sobre 

os impactos do adoecimento por LER/Dort na minha vida. 

 sim  não 

Tive a oportunidade de fazer perguntas sobre a pesquisa e estas foram 

satisfatoriamente respondidas. 

 sim  não 

Eu voluntariamente consinto participar do estudo por meio das respostas às 

perguntas e entendo que tenho direito de parar a qualquer momento, sem que isto 

afete de qualquer forma a atenção médica a mim dispensada. 

 sim  não 

Eu entendo e consinto que posso ser contatado no futuro e ser solicitado a participar 

novamente da pesquisa, com mais entrevistas a serem realizadas. 

 sim  não 

**** 

Camaçari,           de              de  2012 

 

Assinatura do participante: ________________________________________ 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável: _______________________________ 
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10.3 Anexo 3 – Parecer de aprovação do projeto pelo comitê de ética em 

pesquisa 
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