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RESUMO 
 
A conjuntura política, econômica e social do novo século expõe 
no cenário de contradições entre capital e trabalho questões 
relevantes ao Estado brasileiro acerca das escolhas 
neodesenvolvimentista e seus reais impactos no rumo das 
Políticas Sociais, sobretudo, àquelas inserida no bojo 
Seguridade Social e sua interrelação no mundo do trabalho. O 
presente artigo trata-se de uma discussão da Política Social 
com o foco na Saúde do Trabalhador(a) no que concerne a 
efetividade do acesso aos direitos sociais a partir de uma 
pesquisa empírica junto ao Centro Regional de Referência em 
Saúde do Trabalhador, em João Pessoa/PB no ano de 2012. 
 
Palavras-chave: Neodesenvolvimentismo. Política Social. 
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ABSTRACT 
 
The political, economic and social situation of new century 
exposes the contradictions between capital and labor about 
issues relevant to the Brazilian State of neodesenvolvimentista 
choices and their real impact on the course of social policies, 
especially those entered in the bulge Social Security and their 
interrelationship in the world of work. This article is a discussion 
of Social policy with the focus on the health of the worker (a) 
with regard to access to social rights effectiveness from an 
empirical research on the Regional Centre of Reference on 
workers ' health in João Pessoa/PB in the year 2012. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A conjuntura política, econômica e social do Brasil na primeira década do século XXI, 

marcadamente, a partir dos anos 2003, expõe um cenário de financeirização do capital e de 

crescimento econômico atrelado à expansão de políticas sociais de cariz compensatório 

(MOTA, 2012). Frente tal realidade, passa-se a questionar: o que há de novo na proposta 

neodesenvolvimentista brasileira? Quais os avanços e retrocessos frente às políticas 

sociais? Na busca de melhor consubstanciar esse debate arrolam-se alguns indicadores 

econômicos como pano de fundo desse cenário contraditório que encerra o embate capital e 

trabalho. 

Obviamente, que os dados aqui apresentados não são capazes de explicar a 

complexidade sócio-histórico dessa realidade, mas apontam para as escolhas políticas, 

econômicas e sociais que direcionam o modelo de construção dessas políticas limitadas aos 

interesses da expansão capitalista.  

No ano de 2002, o Brasil contava com cerca de 28,6 milhões empregados com 

carteira assinada. Esse número em 2013 quase que duplica, alcançando a faixa dos 48,9 

milhões, o que representa segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego um 

crescimento de 70,6% em relação a 2002 (RAIS/MTE, 2013).  

No que concerne aos programas de transferência de renda, tendo como o carro-

chefe do Governo Lula e Dilma, o Bolsa Família, constatou-se que no período de 2004 a 

2013, esse programa apresentou um aumento de 454%. Em números reais os benefícios 

saíram do patamar de 5,5 bilhões de reais para de 25 bilhões, alcançando cerca de 13,8 

milhões de famílias (MDS, 2013). Tais investimentos aos longos dos anos giraram inferiores 

a 1% do PIB e vem favorecendo a retirada de cerca de 80 milhões de pessoas da miséria. 

 Embora os indicadores econômicos e sociais apontem para um Brasil em 

desenvolvimento há de se questionar a tônica e os rumos da política social frente a atual 

conjuntura de crise do capital, com rebatimentos significativos nos direitos sociais. 

Dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão revelam que o 

Orçamento Federal da União executados entre os anos de 2007 a 2013 apresentaram um 

aumento de 811,7 bilhões. Esses números revelam um crescimento de 65,8%. Em 2014 os 

percentuais relativos à Seguridade Social giravam em torno de 26,77%, destes 19,8% 

relativos à Previdência Social, 4,11% voltados a Política Pública de Saúde e 2,86% à 

Assistência Social. Dentre as demais políticas setoriais, como educação, habitação e 

segurança pública os percentuais são de 3,49%, 0,02% e 0,35% respectivamente. 
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A previsão Orçamentária da União para 2015 é de aproximadamente 3,0 trilhões, 

com estimativa real do PIB para 3,0%. Contudo, no que concerne a reserva do Estado para 

investimentos na Seguridade Social (Saúde, Previdência Social e Assistência Social) 

prevista para esse ano, encontra-se na casa dos 784 bilhões que abarcam as despesas com 

aposentadorias, pensões e benefícios, gastos com serviços de saúde e os programas da 

Política de Assistência Social. Em contrapartida, o socorro à dívida pública (interna e 

externa) é de aproximadamente 1,4 trilhões, o equivalente a 45,6% do orçamentário total da 

União. 

Notadamente, expressa-se a partir desses indicadores a busca de realiamento 

econômico mediado entre Estado e as frações do bloco de poder pautados no discussão de 

que a expansão econômica é condição sine qua non para o desenvolvimento social. 

Contraditoriamente, as medidas neodesenvolvimentista não interferem na gênese da 

desigualdade social, uma vez que, 10% dos mais ricos da população brasileira concentram 

cerca de 75% do total da riqueza nacional e os outros 25% estão dissipados entre os 90% 

mais pobres (Pochmann, 2014). 

Corroborando com essa discussão, afirma Mota (2012) que o 

neodesenvolvimentismo e a ideologia do social-liberalismo adotado pelos países de centro-

esquerda apresentam-se como meios de superação da crise capitalista e expressam-se 

como tentativas equacionais das relações entre Estado, mercado e classes sociais, com 

centralidade nas políticas de assistência social numa nítida formação de cidadania às 

avessas, como bem ratifica a autora: [...] essas reformas buscam transformar o cidadão 

sujeito de direitos num consumidor; os trabalhadores em empreendedores e os 

desempregados em utentes da assistência social (Mota, 2012, p.4). 

  Não obstante, as reformas políticas e econômicas passam a afetar 

significativamente o acesso ao direito à saúde, a previdência social e ao trabalho, 

contribuindo decisivamente para a negação dos direitos sociais adquiridos pela classe 

trabalhadora, subjugando-os a eminência assistencialista do Estado, sobre o viés de 

culpabilização da pobreza no indivíduo e não nas condições materiais e objetivas do fazer 

história. 

 

2. SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL: UMA ANÁLISE DA MINIMIZAÇÃO DO ESTADO E 

SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

As atuais transformações sociais decorrentes dos novos padrões de acumulação do 

capital e consequentemente da restruturação dos sistemas de produção no capitalismo 
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contemporâneo impõem à sociedade enormes desafios na efetivação dos direitos sociais 

esboçados na produção da saúde2 que conjuga nesse escopo as condições de vida e 

trabalho dos indivíduos nas relações societais. 

O direito à saúde, ao trabalho e a previdência social, circunscritos no contexto dos 

direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988 no âmbito dos direitos 

sociais, expressam-se na atual conjuntura de redefinição neoliberal do Estado um grande 

fosso entre a garantia desses direitos e a sua real efetividade frente às demandas 

apresentadas pela classe trabalhadora. 

Compreender esse movimento contraditório exige perceber nessa arena de lutas 

de duas forças antagônicas, circunscrita no confronto entre capital e trabalho. Esse cenário 

convida a refletir no palco da história como o Estado tem se posicionado frente a essa 

realidade a partir do seu papel e sua atuação na trama social, econômica, política e cultural. 

Para tanto, merece elucidar à luz do materialismo histórico que o Estado: 

 

[...] se impõe na condição de comunidade dos homens. Mas uma comunidade 
ilusória, pois o Estado, por baixo das aparências ideológicas de que 
necessariamente se reveste, está sempre vinculado à classe dominante e constitui o 
seu órgão de dominação [...]. (MARX; ENGELS, 2007, p.31). 

 

 

Assim, o Estado afirma-se na manutenção da vida social de produção e reprodução 

do sistema capitalista em favor dos interesses intrínsecos à classe dominante, garantindo a 

classe trabalhadora o mínimo de condições de vida e trabalho, desde que estas não 

coloquem em xeque o direito a propriedade privada. Entretanto, na eminência de crises 

cíclicas desse sistema, o Estado minimiza sua atuação de garantia de direitos através de 

uma política de precarização, terceirização e privatização das políticas sociais, sobretudo, 

na área da saúde, previdência social e educação, com relocação de recursos públicos para 

o grande capital financeiro. Por outro lado, aumenta a inserção de políticas de forte cariz 

assistencialista com a finalidade de legitimidade social. 

Embora as estatísticas públicas mostrem um aumento 77,49% na arrecadação da 

Previdência Social ao longo dos últimos cinco anos (2008/2013) e uma média de 6,9%  de 

participação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, conforme revelam os dados do 

Ministério da Previdência Social (BRASIL, MPS, 2013) na Tabela 1, nesse período, 

observaram-se profundas reformas na previdência social. Essas reformas embasaram-se no 

argumento falacioso de déficit, na busca de respaldar o afunilamento do acesso aos direitos 

previdenciários e sociais da classe trabalhadora, revelada por uma postura reacionária do 

                                                           
2
 Entende-se saúde aqui dentro do conceito ampliado “estado de bem estar, físico, metal e social dos 

indivíduos na coletividade” (OMS, 1948). 
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Estado mínimo às necessidades sociais e maximizado aos interesses do capital. Conforme 

observa-se só em 2013, as estatísticas previdenciárias demonstram saldo negativo. 

 
Tabela 1– Demonstrativo da arrecadação tributária, despesas e 
participação do PIB da Previdência Social. Brasil, 2008 – 2013. 

 

Ano 
Valores em Bilhões (R$) % Participação 

no PIB Receita Despesas Saldo 

2008 243,5 242,6 0,9 5,7 

2009 273,5 272,7 0,8 7,2 

2010 312,6 312,1 0,5 7,6 

2011 351,5 343,9 7,6 6,8 

2012 396,7 386,7 10 7,2 

2013 431,7 435,6 -3,9 7,4 
Fonte: Ministério da Previdência Social. 

 

Corroborando com essa discussão, afirma Salvador (2010, p. 59): 

 

O relatório resumido da execução orçamentária do governo federal e outros 
demonstrativos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, com dados até 
novembro de 2009, revela que a Desvinculação das Receitas da União (DRU) 
desviou do Orçamento da Seguridade Social para o Orçamento Fiscal o montante de 
R$ 35,5 bilhões. Desde a entrada em vigor da DRU, em 2000, já foram surrupiados 
da Seguridade Social mais de R$ 300 bilhões. 

 

 
Outro dado relevante acerca dessa questão refere-se aos investimentos públicos 

em saúde. No Brasil, conforme demonstrativo do Sistema de Informação sobre Orçamento 

Público em Saúde (SIOPS), a participação percentual da receita do país, no referido setor, 

encontravam-se na média de 3,7% entre os anos de 2008 e 2010. No caso da Paraíba, 

esses dados são mais agravantes, perfazendo um percentual de 0,05% a 0,06% de 

despesas com ações e serviços públicos de saúde financiados por recursos próprios como 

proporção do Produto Interno Bruto (BRASIL, MS/SIOPS, 2010).  

Para Silva e Almeida, (2011, p. 5), tais dados refletem: 

 

 

[...] a postura ideológica do Estado neoliberal sobre o viés da “democratização” 
frente à “questão social”, advinda da relação de classes (capital versus trabalho) que 
se configura nesse dado sistema de um Estado máximo para o capital e mínimo 
para o atendimento das necessidades da classe trabalhadora, rebatendo 
consideravelmente na forma de acesso as Políticas Públicas. 

 

 

Tal realidade confere a classe trabalhadora um cenário de “(in) Seguridade 
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Social” que perpassa por enormes fragilidades do Sistema Único de Saúde (SUS) na oferta 

de serviços de promoção à saúde e de prevenção aos acidentes, doenças e agravos 

relacionados ao trabalho a partir das ações de vigilância em saúde, dado as práticas 

assistemáticas e fragmentadas do conceber saúde aquém dos processos produtivos e de 

suas implicações no processo de adoecimento da população. Somam-se a isso, as práticas 

assistenciais e curativas, ainda predominantes nesse sistema. 

Na Previdência Social nota-se, ao longo dos anos, uma formulação política de 

seguro social contributivo, de viés economicista desatrelado ao campo da prevenção 

doenças e da promoção da saúde do trabalhador. Traduz-se historicamente em sistema de 

monetarização dos riscos, seletividade dos “mais graves” dos “graves”, “concedendo” a 

muita custa o acesso ao direito social previdenciário ao trabalhador a exemplo disso são as 

Medidas Provisórias de nº 664 e 665, ambas de 30 de dezembro de 2014 que passam a 

alterar os direitos sociais previdenciários e trabalhistas, com justificativas econômicas e de 

controle de gastos. 

Contribuindo com a problematização da questão proposta os dados a seguir 

desenham em escalar proporcional a real condição da saúde do trabalhador e da 

trabalhadora e como o acesso aos direitos sociais à saúde, a previdência social e ao 

trabalho estão postos nesse cenário de “avanço” social-liberalismo conjugado a 

superexploração da força de trabalho e lucratividade do sistema capitalista, sobre a ativa 

participação do Estado. 

 

2.1. Análise do perfil socio-ocupacional e produtivo dos trabalhadores atendidos no CEREST – 

Regional - João Pessoa/PB no ano de 2012 

 

Quanto ao perfil dos trabalhadores atendidos em 2012, que obtiveram nexo causal3 

em saúde do trabalhador com emissão da CAT, os dados da Tabela 2 indicam que a maior 

incidência foi do sexo masculino com 59,5%. 

 

Tabela 2 – Faixa Etária e Sexo dos trabalhadores atendidos no CEREST.  
João Pessoa/PB, 2012. 

Faixa Etária 

Sexo 
Total 

Masculino Feminino 

n % n % n % 

18 I---I20 1 2,3 0 0,0 1 1,4 

20 I---I30 11 25,0 6 20,0 17 23,0 

                                                           
3
 Nexo Causal em saúde do trabalhador refere-se à relação causal entre a doença e o trabalho.  
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30 I---I40 13 29,5 11 36,7 24 32,4 

40 I---I50 17 38,6 9 30,0 26 35,1 

50 I---I60 2 4,5 3 10,0 5 6,8 

60 ---I 0 0,0 1 3,3 1 1,4 

Total 44 59,5 30 40,5 74 100 
Fonte: CEREST/João Pessoa- PB 

 

Tais percentuais revelam que mesmo com o aumento da inserção da mulher no 

mercado de trabalho sob a garantia dos direitos trabalhistas, esse dado continua sendo 

inferior quando comparado aos homens. Segundo dados do IBGE/2010, no ano anterior 

(2009), aproximadamente 35,5% das mulheres estavam inseridas no mercado de trabalho 

como empregadas com carteira de trabalho assinada, percentual inferior ao observado na 

distribuição masculina (43,9%). As mulheres empregadas sem carteira e trabalhando por 

conta própria correspondiam a 30,9% e entre os homens, este percentual era de 40%.  

 Considerando os dados de faixa etáriados trabalhadores, a maior incidência 

encontra-se na faixa dos 30 a 49 anos com 67,5%, indicando que o processo 

deadoecimento e/ou estado de doença manifestado no corpo dos trabalhadores a partir de 

sinais e sintomas se instaura ainda no período de plena capacidade laborativa.  

 Em torno dessa, questão ressalta-se também a relevância do percentual de 24,4% 

de trabalhadores jovens entre 18 a 29 anos, que na grande maioria dos casos se encontra 

no início do exercício profissional/ atividade laboral e que devido à organização do processo 

de trabalho já demonstra quadro de restrições e/ou incapacidade para o desempenho de 

determinadas funções/ trabalho. 

De fato a exposição aos riscos ocupacionais decorrentes da ingerência 

organizacional dos processos de trabalho tem contribuindo de forma significativa para os 

acidentes, doenças e agravos na saúde do trabalhador que atingem cada vez mais cedo 

trabalhadores jovens de 18 a 29 anos, recém-inseridos no mercado de trabalho, bem como 

aqueles que se encontram no auge de sua vida produtiva entre 30 a 49 anos de idade. 

Observou-se também a indução de um número considerável de trabalhadores com mais de 

11 anos na ocupação, cuja idade compreende de 50 a 60 anos ou mais. 

 Quanto a escolaridade os dados revelaram que 46% (34) dos trabalhadores 

concluíram o ensino médio, 38,0% (25) possuem o ensino fundamental e apenas 10,8% (8) 

afirmaram ter curso superior. Destaca-se também que 5,4% (4) dos trabalhadores afirmaram 

possuir até a alfabetização.Quando comparados por gênero observa-se que as mulheres 

possuem maior nível de escolaridade que os homens. Sobre esse perfil, estudos do IBGE 

(2010) apontaram que na faixa etária de 25 anos ou mais, o percentual de mulheres com 
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nível superior completo é cerca de 2,6% a mais que os homens. Esse dado chega a uma 

diferença de 7,7% entre os ocupados. 

No tocante às ocupações exercidas pelos trabalhadores, destacaram-se: motorista 

(8,1%), trabalhadores do ramo da costura e confecções (6,8%), auxiliar de produção, 

mecânico, e auxiliar administrativo, com 5,4%. Destacam-se ainda, atendente, cozinheiro, 

operador de carga e descarga de material, trabalhador de limpeza /conservação e promotor 

de vendas com 4,1%, conforme Tabela 4, a seguir. 

 

Tabela 4 – Ocupação dos trabalhadores atendidos no CEREST. 
João Pessoa/PB, 2012. 

 

Ocupação n % 

Motorista, inclusive caminhão. 6 8,1 

Costureira 5 6,8 

Ajudante de Produção 4 5,4 

Auxiliar Administrativo 4 5,4 

Mecânico de Manutenção de Máquinas e automóveis 4 5,4 

Atendente 3 4,1 

Cozinheiro 3 4,1 

Operador de carga e descargas de material 3 4,1 

Promotor de Vendas 3 4,1 

Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação 3 4,1 

Outras 36 48,6 

Total 74 100,0 

Fonte: CEREST/João Pessoa- PB 

 

 Em torno da renda salarial verificou-se que 73,0% recebiam de 1 a 2 salários 

mínimos; constatou-se também que 12,2% já se encontravam desempregados, e, por 

conseguinte não dispunham de renda. 

 Salienta-se que esses trabalhadores em condição de desemprego muitas das vezes 

foram demitidos da empresa ainda em situação de adoecimento decorrente ou agravado no 

trabalho. Entretanto, como não tinham sido “reconhecidos” pericialmente pelo INSS como 

Auxílio-doença Acidentário (B-91) quando afastados de suas atividades laborativas 

recebiam Auxílio-doença Previdenciário (B-31). Mas, ao retornarem à empresa, foram 

demitidos com um a dois meses depois. Caso como este não ocorreria, em tese, se o 

trabalhador estivesse com o B-91. Nesses casos, o empregador tem por força da Lei que 

garantir a estabilidade do trabalhador por 01 (um) ano a partir da data de retorno ao 

trabalho, garantindo-lhe ainda, caso necessário, a readaptação funcional entre outros 

direitos. 



 

9 

                   

 Esses trabalhadores agora mutilados biopsíquico e social passam a depender único 

e exclusivamente do cônjuge quando este possui renda bem como da ajuda da família, 

parentes e programas de transferência de renda do governo, como Programa Bolsa Família, 

auxílio gás, cestas básicas entre outros através da Política de Assistência Social, aliás, 

quando conseguem acessar. Portanto, da condição ativa de trabalhador, transforma-se em 

“assistido” na maioria das vezes, essa condição torna-se irreversível. Efetiva-se a perda 

definitiva da condição de trabalhador, adquirindo a situação permanente subalterna de 

“assistido”, de “cliente” de Assistência Social. 

 No que concerne ao perfil produtivo os dados sinalizaram para uma predominância de 

trabalhadores advindos de atividades econômicas ligadas ao setor da indústria de 

transformação (23,0%), setor de transportes, armazenagem e correio (16,2%) e comércio 

(13,5%).  

Observou-se ainda que os setores de serviços públicos na oferta de água, esgoto e 

atividades afins, bem como o setor de eletricidade, juntos, compreendem um percentual 

significativo de 16,2%. Ademais, atesta-se que o setor de administração pública, defesa e 

seguridade social representaram 8,1% das demandas aos serviços. Os demais 23% estão 

distribuídos nas atividades administrativas e serviços complementares, alojamento e 

alimentação; financeiras e de seguros relacionados; indústria extrativa; informação e 

comunicação. 

Guardando as proporcionalidades estatísticas, os resultados dos dados ora 

apresentados são ratificados com as informações do Anuário Estatístico da Previdência 

Social. Na Paraíba a maior incidência de acidentes de trabalho ocorreu no setor da indústria 

de transformação (36,0%), comércio (12,5%) e construção civil (10,3%) (BRASIL / MPS, 

2011). 

 

2.2. Acidentes, doenças e/ou agravos à saúde do trabalhador: condição atual no trabalho e o acesso ao 

direito previdenciário entre afirmação ou negação? 

  

O perfil epidemiológico dos acidentes, doenças e/ou agravos relacionados ao 

trabalho no presente estudo revelou que 64 (86,5%) dos trabalhadores possuíam doenças 

patognomônicas do trabalho, 09 (12,2%) são acidentes típicos por causas externas e 01 

(1,4) decorreu de acidente de trajeto entre trabalho-casa / casa-trabalho. 

 Ao proceder à leitura dos casos a partir da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10) por capítulo, constatou-se que 41 (55,4%) dos trabalhadores apresentavam 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00-M99), 13 (17,6%) doenças 
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do sistema nervoso (G00-G99), 09 (12,2%) lesões, envenenamento e algumas outras 

consequências de causas externas (S,T) e 7 (9,5%) transtornos mentais e comportamentais. 

Segundo o Ministério da Previdência Social, o novo sistema de concessão de 

benefício denominado de Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) impactou de forma positiva 

as estatísticas de acidente de trabalho, possibilitando um melhor reconhecimento de nexo 

causal da relação doença-trabalho pela Medicina Pericial do INSS.Em tese, a formulação do 

sistema compreende três etapas que de fato contribuem significativamente no 

estabelecimento do nexo causal, sobretudo, por que a ocorrência afirmativa de qualquer 

uma dessas etapas, a seguir explicitada implicaria na concessão do nexo e por conseguinte 

no acesso ao benefício previdenciário. 

 A 1ª etapa se dá na relação agravo – exposição ou vice-versa com base na Lista A e 

B do Anexo II do Decreto nº. 3.048, de 06 de maio de 1999; a 2ª etapa refere-se ao 

cruzamento da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) com a 

Classificação Brasileira de Ocupação a partir da matriz do NTEP, tendo como base a Lista C 

do Anexo II do mesmo decreto; e a 3ª etapa compreende na avaliação individual (história 

ocupacional e anamnese clínica) quando da ocorrência de Nexo Técnico por Doença 

Equiparada a Acidente do Trabalho (NTDEAT) (BRASIL/MPS, 2012). 

 Em torno dessas etapas questiona-se: como estão sendo vivenciadas na prática o 

acesso aos direitos previdenciários pelos inúmeros trabalhadores brasileiros? O NTEP tem 

respondido positivamente?Com base nessas indagações apresenta-se a seguir como o 

acesso aos direitos previdenciários acidentários do trabalho tem se expressado aos 

trabalhadores, sujeitos desta pesquisa. 

Do total de 74 trabalhadores registrados, 79,7% permaneciam com vínculo contratual 

com a empresa na condição de empregado. 16,2% já haviam desvinculado da empresa em 

situação de desemprego e 4,1% não responderam. 

Daqueles que mantinham vínculo com a empresa, 84,7% (50) encontravam-se 

afastados de suas atividades laborais em consequência do processo de adoecimento e 

15,3%(10) estavam ativos na mesma ocupação. 

 Quanto aos cinquenta trabalhadores afastamento do trabalho, assinalou-se que 28% 

dos permaneciam entre 01 a 03 meses, 20% entre 04 a 06 meses, 22% entre 07 meses a 

01 ano e 12% de 02 a 03 anos. Observou-se também a presença de trabalhadores com 

afastamento igual ou superior a 04 anos. 

 Ao tomar como base o critério de tempo mínimo de afastamento exigido pela 

Previdência Social para acesso aos benefícios previdenciários B-31 ou B-91 e as normas de 

carência (tempo de contribuição) de no mínimo 12 meses para o acesso ao B-31 e sem 
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carência para o B-91 verificou-se que dentre os 50 trabalhadores, 98% encontravam-se 

afastados por mais de 15 (quinze) dias do trabalho. 

 Em torno dessa afirmação, passa-se a investigar quantos trabalhadores recebiam 

benefício previdenciário e que classificação de benefício foram enquadrados a fim de que 

seus direitos sociais e trabalhistas fossem resguardados aos lhes garantir estabilidade 

empregatícia, recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

reabilitação profissional e na comprovação de perda da capacidade de trabalho o acesso ao 

benefício  Auxílio Acidentário (B-94), entre outros. 

 De modo a garantir uma maior expressividade dos dados, selecionou-se apenas os 

45 (quarenta e cinco) trabalhadores que ainda mantêm vínculo contratual com a empresa e 

que encontram-se afastados do trabalho igual ou superior a 01(um) mês.  

Constatou-se que dentre estes, 37(82,2%) recebiam Auxílio-doença Previdenciário, 

03 (6,7%) com Auxílio-doença Acidentário e 05 (11,1%) não recebiamnenhum tipo de 

benefício previdenciário. 

Os dados ora discutidos demonstram a negação dos direitos sociais dos 

trabalhadores, expressos no não acesso aos direitos previdenciários. Essa realidade traduz-

se em um cenário que conforma-se em uma espécie de “limbo”, de não pertencimento de 

classe social, de negação do direito do trabalhador em consequência da lógica perversa do 

Estado-Capital, perpassada pelos interesses ideopolíticos de forte cariz economicista, 

burocrático, produtivista e assistencialista no enfrentamento da questão social, na qual o 

trabalhador é desnudado da sua condição humana e societal ao se efetivar através de sua 

inserção digna no mundo do trabalho. A negação dessa condição significa lançar o 

trabalhador à escória da sociedade capitalista. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A interdependência da saúde-trabalho-doença emerge-se da base estrutural do 

processo de formação histórica da humanidade a partir da categoria trabalho na relação 

homem/natureza – natureza/homem e suas repercussões no modo de organização social.  

Apreender essa realidade exige descortinar a concepção aparente do binômio 

saúde-doença para além da desorganização biológica do corpo humano a uma imersão 

sócio histórica, compreendendo nela o modus de vida e trabalho. 

Em face desta concepção, as interpretações dos resultados desta pesquisa, as 

correlações secundárias dos dados, bem como as reflexões teóricas permitiram afirmar que 

os direitos sociais do trabalhador sobre a lógica do neodesenvolvimento não se apresentou 
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como legado de afirmação dos direitos sociais da classe trabalhadora contribuindo para a 

diminuição da concentração de riqueza no pais. Tão somente tem possibilitado algumas 

inflexões do bloco liberal-burguês a fim de garantir a inserção de grande massa de 

trabalhadores ao setor de consumo, possibilitando assim a produção e a reprodução 

capitalista, e reafirmar historicamente que os direitos da classe trabalhadora vêm sendo 

renegado e escamoteado aos interesses econômicos da classe burguesa.  

Intencional ou não, esse comportamento revela-se nas estruturas de Estado com 

políticas públicas fragilizadas, fragmentadas e de baixa resolutividade expressamente 

reveladas no espaço da Saúde e da Previdência Social.  

Nesse entendimento, infere-se que a expressão saúde/trabalho históricamente vem 

se robustecendo de novas concepções teóricas o que implica no campo prático mudanças 

importantes na organização das estruturas sociais, econômicas e políticas capazes de 

ultrapassar os interesses da sociedade capitalista. Impõem-se, portanto, nesse escopo 

desafios intrínsecos a esse sistema entre os limites e possibilidades da gestão de Políticas 

Públicas no atendimento das demandas sociais impostos pelo conflito capital e trabalho. 

É preciso, também entender que a estrutura basilar de conformação das Políticas 

Públicas no seio desta sociedade conforma-se numa grande arena de disputa entre dois 

projetos políticos antagônicos sediados no confronto de interesses diversos. E sua 

efetivação enquanto direito social esboçado no espaço da Seguridade requer dos diversos 

sujeitos sociais uma postura ética, política, cultural e ideológica em favor de sua 

concretização. 
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