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RESUMO
Este artigo apresenta os resultados de uma investigação
que analisa a relação entre a ação sindical desenvolvida na
área de saúde do trabalhador e a percepção dos trabalha-
dores bancários sobre essas estratégias desenvolvidas
pelo seu sindicato. Foram entrevistados nove bancários
que procuraram o sindicato em decorrência de proble-
mas relacionados à sua saúde. O estudo indica que, para
estes trabalhadores, o adoecimento dos bancários está
relacionado ao excesso de trabalho, à grande pressão para
cumprimento de metas e à utilização de práticas gerenci-
as fundamentadas na gestão do medo da perda do empre-
go. Na opinião dos entrevistados, a ação sindical está vol-
tada para o trabalhador já adoecido, na busca da inclusão
destes trabalhadores nos mecanismos de proteção da
saúde, não conseguindo intervir na prevenção. Para eles,
as razões da falta de intervenções preventivas estão rela-
cionadas a questões ideológicas, que impedem a presen-
ça do sindicato nos locais de trabalho. O trabalho aponta
que, para a superação do modelo atual do sindicato, faz-se
necessária a massificação de informações sobre a temáti-
ca saúde do trabalhador, garantindo que essas informa-
ções alcancem todos os locais de trabalho.
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ABSTRACT
This article presents the results of an investigation that
analyzes the relation between the labor union action de-
veloped in the area of occupational health and the percep-
tion of the bank workers on these strategies developed
by their labor union. We interviewed bank workers who
resorted to the labor union, as a result of problems rela-
ted to their health. The paper indicates that, for these
workers, the illness of bank workers is related to the
excess of work, to the great pressure toward achieving
goals and to the use of managerial practices based on the
management of fear of losing the job. In the opinion of the
interviewees, the action of the labor union is directed to
the worker who is already ill, in an effort to include these
workers into the health protection mechanisms, instead
of being able to intervene in prevention. For them, the
reasons for the lack of preventive intervention are rela-
ted to ideological questions, which restrain the presence
of the labor union at the workplace. The paper points out
that, for the overcoming of the present model of labor
union, it is necessary to publish information en masse on
the subject of occupational health, to ensure that this
information reaches all work locations.
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INTRODUÇÃO

As profundas transformações econômicas e
sociais, ocorridas nos dois últimos séculos, resul-
taram na incorporação de um número proporcio-
nalmente crescente de indivíduos na esfera pro-
dutiva. Regido pelos princípios da economia de
mercado, o trabalho permitiu a produção e a acu-
mulação de uma fantástica quantidade de rique-
zas e o desenvolvimento de forças produtivas em
níveis que a humanidade jamais conheceu. Ao
mesmo tempo, ele se transformou numa espécie
de cimento social, no fator básico de socialização,
na atividade principal e no elemento definidor,
embora não exclusivo, de boa parte do sentido
da vida dos indivíduos (CATTANI, 1991).

Talvez mais do que qualquer outra categoria
profissional, a bancária é a que melhor parece ex-
pressar a condição moderna do desgaste humano
no processo de trabalho. Intimamente ligada à
introdução de novas tecnologias no país, a ativi-
dade bancária envolve agravos à saúde cuja inves-
tigação ainda está por ser plenamente esgotada.
A reestruturação nos bancos, na década de 90,
foi marcada por três fenômenos sociais: intenso
desemprego, terceirização e precarização do tra-
balho e intensificação do trabalho (SEGNINI,
1988).

Este processo de reestruturação dos bancos
precisa ser compreendido como uma das carac-
terísticas constitutivas do processo de reestrutu-
ração do próprio capitalismo, mais amplo e com-
plexo do que ocorre no âmbito dos espaços pro-

dutivos. Insere-se no processo de globalização do
capital que tem sido acompanhado pela expansão
do ideário neoliberal. Na década de 1990 os ban-
cos realizaram muitos ajustes, objetivando a re-
dução dos custos operacionais. Estes ajustes não
foram resultado apenas das inovações tecnológi-
cas, mas estão também relacionados a opções
econômicas. Os ajustes alteraram significativa-
mente a organização do trabalho, transcorrendo
em sintonia com o modelo proposto pelo ideário

neoliberal (DOURADO, 2000).
Estas transformações trouxeram impactos

significativos, não apenas no processo de trabalho
dos bancários, mas tiveram conseqüências mar-
cantes na saúde dos trabalhadores. Deixaram
marcas nos corpos, nos modos de viver, nos pra-
zeres, nas dores (MERLO, 1999). Os bancários
tornaram-se vítimas de exigências que extrapo-
lam os limites de tolerância. As condições físicas
de trabalho, apesar das aparências, não são ade-
quadas. O predomínio da adaptação do ambiente
de trabalho aos critérios de beleza estética visa
agradar aos clientes, e não às condições de traba-
lho necessárias para o controle de lesões osteo-
musculares. Os trabalhadores que não suportam
tamanha exigência física e pressão psicológica, e
necessitam afastar-se do trabalho para tratamen-
to de saúde, são tratados como culpados, falsári-
os, fracos, e são, via de regra, banidos do mundo
do trabalho. As empresas bancárias nutrem pre-
conceito contra os afastados por doenças profis-
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sionais, especialmente as LER/DORT1  (XAVIER,
1998).

Daqueles que permanecem em seus postos
de trabalho, exige-se mais qualificação, amplo co-
nhecimento do mercado financeiro, domínio da
tecnologia para realização de simulações financei-
ras, habilidade de relacionamento com os clien-
tes e com as equipes de vendas e saber lidar com
tarefas não prescritas, diferente das exigências
anteriores, pelas quais deveriam seguir fielmente
os manuais. Essas novas exigências2 , decorren-
tes da qualificação introduzida pelas novas tecno-
logias, acarretam a perda da perspectiva de car-
reira. Os antigos bancários perdem sua qualifica-
ção e os novos, a possibilidade desta, tornando-
se facilmente substituíveis, o que confere maior
poder de manobra aos patrões. A perda da segu-
rança e da qualificação para o trabalho também
tem levado os bancários ao adoecimento psíquico
e físico (ASSUNÇÃO, 1993).

As conseqüências das mudanças organizaci-
onais e tecnológicas do mundo do trabalho no re-
lativo à saúde foram alvo de estudo pelo Depar-
tamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de
Saúde e dos Ambientes de Trabalho - Diesat
(1995). O estudo buscou as relações causais en-
tre o aumento do controle sobre o trabalho e da
produtividade e a carga de trabalho e o desgaste
da saúde dos bancários. No caso do trabalho em
tecnologias avançadas, as condições de organiza-
ção do trabalho são as que maior peso assumem
em relação à questão da saúde, muito embora as
diversas condições ambientais e as características
ergonômicas dos equipamentos também tenham
a sua importância. O adoecimento está geralmen-
te associado a diversos fatores, tais como ritmo,
grau e tipo de controle sofrido, intensidade de
utilização das telas, graus de monotonia e estí-
mulo positivo representados pelas tarefas. O es-

tudo do DIESAT destaca como fator predomi-
nante, espécie de denominador comum, para de-
terminar a gravidade dos efeitos das mais dife-
rentes causas de adoecimento: a duração das jor-
nadas de trabalho. Quanto maior ela for, maiores
os efeitos prejudiciais de todas as condições estu-
dadas. Por isso mesmo, este tem sido um aspec-
to no qual trabalhadores do mundo inteiro têm
se concentrado em sua luta.

No Rio Grande do Sul, no ano de 1996, reali-
zou-se uma extensa pesquisa, intitulada “Censo
Bancário: Avaliação de Saúde dos bancários do RS”,
promovida pelo Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre e pela Federação dos Bancários do Rio Gran-
de do Sul, na qual foram entrevistados 12.407 tra-
balhadores. Queixas de saúde relacionadas ao de-
sempenho da atividade bancária foram referidas
por 91,7% dos entrevistados, sendo os sintomas
mais freqüentes cansaço ou estresse (70,45), irri-
tação ou nervosismo (58,5%), sintomas relaciona-
dos às LER/DORT (47,8%), queimação no estô-
mago/azia/gastrite (30.9%), acordar à noite para
pensar no trabalho (30%), dor de cabeça freqüen-
te (25,0%) além de outros distúrbios relatados
pelos bancários. Portanto, pode-se definir um per-
fil de morbidade associado, primordialmente, a
quatro grupos de sintomas ou diagnósticos, ou seja,
estresse e sofrimento mental, doenças psicosso-
máticas, distúrbios osteomusculares e distúrbios
visuais (CAMPELLO, 2002).

Recente pesquisa3  realizada pelo Sindicato
dos Bancários é reveladora de que os indicadores
de doenças no trabalho continuam alarmantes.
Os bancários estão praticando jornadas acima de
8 horas, e as formas de organização do trabalho
(exigência de esforço mental, volume de traba-
lho excessivo, inadequação numérica, prolonga-
mento de jornada) e as condições psicossociais
(trabalho estressante, desvalorização do trabalho,

1 Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.
2 Toda a prática e conhecimento adquiridos em anos passam a ser desprezados pela organização do trabalho, sendo que a tarefa atualmente requerida pode
ser aprendida em poucos dias.
3Pesquisa integrante do projeto Operação de Olho na Saúde, realiza no período de 2001-2004, em quatro instituições bancárias diferentes.



28   |  Jacéia Aguilar Netz, Jussara Mendes

Boletim da Saúde | Porto Alegre | Volume 20 |Número 1 | Jan./Jun.2006

insegurança no emprego) são destacadas pelos
trabalhadores como fatores de adoecimento
(CAMPELLO, 2005).

É necessário compreender a essência do
modo de produção, a relação entre os processos
de saúde/trabalho, saúde/doença e de produção,
“perceber a abrangência e as articulações desse
processo requer reconhecer-se a centralidade do
trabalhador, sujeito histórico de seu tempo” (MEN-
DES, 2003, p. 33). Desta maneira, a saúde dos
trabalhadores é resultante de uma articulação po-
lítica, econômica e monetária, na qual as desigual-
dades sociais diante das doenças e da morte são os
principais elementos reveladores dessa dinâmica,
estruturada pelas relações sociais de produção, de
poder e de contra-poderes. A doença, a saúde e a
morte não se reduzem a evidências “orgânicas”,
“naturais”, “objetivas”; elas estão intimamente in-
ter-relacionadas com características de cada socie-
dade (MENDES, 2003).

A luta por saúde e condições de trabalho,
quando teve constância e mobilização, organiza-
ção política da categoria, resultou em significati-
vas conquistas demonstrando a capacidade de en-
volvimento dos trabalhadores e da sociedade nas
lutas sociais (MERLO, 1999). A realização de ati-
vidades coordenadas de ações ofensivas mostrou
que é possível superar os limites das estratégias
defensivas individuais, habitualmente utilizadas
pelos trabalhadores. A estruturação deste campo
do conhecimento a partir de uma perspectiva in-
terdisciplinar, aliada ao conhecimento dos traba-
lhadores, altera o compromisso estabelecido com
a produção e toma impulso com os movimentos
da Reforma Sanitária e do Novo Sindicalismo.

Administrar os efeitos do modelo de produ-
ção capitalista, sob os trabalhadores, por si só,
não é suficiente para que o movimento sindical
promova o enfrentamento coletivo que possa re-
sultar nas modificações necessárias, tanto na or-
ganização do trabalho como no ambiente e na
garantia do acesso aos direitos dos trabalhadores,
uma das expressões de contra-poderes (THÉ-

BAUD-MONY, 2000).
Porém, Mészáros (2002) chama atenção para

as dificuldades e o caráter temporário destas ini-
ciativas uma vez que:

Os antagonismos sociais em questão devem ser

disputados com maior ou menor intensidade con-

forme o permitam as circunstâncias históricas

específicas, e, sem a menor dúvida, favoreceram

o capital em detrimento do trabalho durante o

longo período de ascensão histórica. Entretanto,

mesmo quando o capital sai vitorioso nessas lu-

tas, os antagonismos não podem ser eliminados –

apesar de todo o arsenal de racionalização aciona-

do pela ideologia dominante no interesse de tal

resultado – precisamente porque são estruturais

(MÉSZÁROS, 2002, p. 106).

O Movimento Sindical, para conseguir ir além
da simples resistência, da realização de pequenas
concessões, para ter relevância social e ser reco-
nhecido como importante interface para a cons-
trução de contra-poderes, além do processo de
contínua manifestação de ruptura com o modelo
dominante, necessita encaminhar propostas con-
cretas de transformações daquelas questões cons-
tantes na organização do trabalho, que vem ex-
pondo estes trabalhadores aos inúmeros fatores
de exposição e riscos de adoecimento.

Sempre há diversas maneiras de analisar um
fenômeno social, notadamente quando este se
refere ao adoecimento do ser humano nas ações
governamentais, nas leis, nos procedimentos
médicos e também na ação dos movimentos so-
ciais, frente ao fenômeno. Compreender a abran-
gência e as articulações do processo saúde-doen-
ça-trabalho, exige do pesquisador o uso de abor-
dagem dialética. Nesse tipo de abordagem de pes-
quisa, são necessários instrumentos que possibili-
tem a articulação entre os fatores sociais a partir
do lugar, do tempo e das condições em que os
sujeitos históricos estão inseridos. Conforme
Mendes (2003), esse tipo de abordagem contém
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o sistema de relações que constrói o modo de
conhecimento exterior ao sujeito, e também as
representações sociais que constituem a vivência
das relações objetivas pelos sujeitos sociais, que
lhe atribuem significados.

A escolha dos nove sujeitos pesquisados deu-
se a partir do critério da amostragem intencional
(GIL, 1999). Todos são bancários de bancos pú-
blicos e privados que foram atendidos no Depar-
tamento de Saúde do Sindicato dos Bancários,
entre o período de 1994 a 2004, com a mesma
proporção entre homens e mulheres. Os sujeitos
foram selecionados através dos seguintes critéri-
os: 15 ou mais anos na função, sindicalizados, que
passaram por um período maior do que 15 dias
de afastamento do trabalho para tratamento
médico por doença do trabalho. Todos fazem par-
te do Grupo de Ação Solidária dos Portadores de
LER do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre.
No quadro 1 são apresentadas algumas caracte-
rísticas dos sujeitos:

Foram realizadas entrevistas semi-estrutu-
radas, tendo como referência um roteiro nortea-
dor e o uso de gravador. A técnica utilizada para a
análise de conteúdo foi a Análise Temática (MI-
NAYO, 1996), cujas características melhor se
adaptam à investigação qualitativa do material
sobre saúde. Ao executarmos uma análise temá-
tica, buscamos descobrir os núcleos de sentido, que
compõem o material analisado. Os núcleos de
sentidos serão definidos pela freqüência/presen-
ça de uma comunicação que carrega consigo um
significado.

RESULTADOS

A partir das falas dos sujeitos, identifica-se
que a totalidade destes apenas procurou o sindi-
cato após a consolidação e o agravamento de seu
quadro de saúde. A relutância em afastar-se está
relacionada ao fato de não poderem mais traba-
lhar, o que é assustador para eles, pois socialmente
o individuo é reconhecido pelo seu trabalho. Tra-
balhar significa uma virtude. Não trabalhar é uma
grande desonra. Sem levar em consideração as
questões morais e religiosas, trabalhar é uma ne-
cessidade concreta.

As narrativas do processo de adoecimento
de cada um dos entrevistados apresentam com-
ponentes comuns a todos. Pressão para cumprir
metas, tensão, volume de trabalho excessivo, tra-
balho repetitivo, barulho, agências lotadas, filas
enormes, reclamações de chefias e de clientes,
medo de assalto e, principalmente, medo de per-
der o emprego, são situações que fazem parte do
cotidiano do trabalhador bancário. Somam-se a
isso novas exigências quando foram incluídas ou-
tras atividades que até então inexistiam para o
bancário. Tais exigências compõem o aprimora-
mento de estratégias de organização, caracterís-
tica essencial do paradigma tecnológico, organi-
zacional e de gestão do trabalho bancário de hoje.

emoN ocnaB edadI
oãçautiS
lanoicnuF

edopmeT
oirácnaB

aziuL AocilbúP sonA54
adatnesopA

zedilavnI
sonA61

érdnA AlanoicanretnIodavirP sonA34 SSNIodatsafA sonA12

asuelC AodavirP sonA44 SSNIadatsafA sonA12

ainoS BlanoicanretnIodavirP sonA14
adatnesopA

zedilavnI
sonA61

anaoJ BlanoicanretnIodavirP sonA74 SSNIadatsafA sonA42

anA BodavirP sonA34
adatnesopA

zedilavnI
sonA61

alletS BlanoicanretnIodavirP sonA44 SSNIadatsafA sonA62

oãoJ BlanoicanretnIodavirP sonA54 SSNIodatsafA sonA12

egnaloS BocilbúP sonA84
adatnesopA

zedilavnI
sonA03

Um dos critérios adotados na seleção do es-
tudo referia-se a vivências dos sujeitos das trans-
formações ocorridas no trabalho bancário, em
especial a partir da década de 80. Outro fator
relevante foi a escolha da história oral como pers-
pectiva metodológica, na qual a vivência destes
sujeitos é determinante para um processo de aná-
lise mais profundo e fidedigno, constituindo-se
assim fontes primárias, ou seja, testemunhas ocu-
lares da história.
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Ao analisarmos as falas dos bancários en-
trevistados e os dados disponíveis no sindicato per-
cebe-se que as queixas dos bancários estão ex-
pressas não só nas suas histórias, mas também
nos documentos e nas ações do sindicato. Elas
demonstram que as doenças de que os bancários
sofrem estão relacionadas à organização do tra-
balho, ao coletivo ao qual pertencem, a toda a
categoria dos bancários. Não são problemas indi-
viduais e, portanto, precisam ser enfrentados co-
letivamente.

Conforme Couto (2000) e Oliveira (2002), as
práticas gerenciais que mais contribuem para o apa-
recimento epidêmico dos distúrbios mentais e das
Lesões por Esforços Repetitivos são: a pressão exa-
gerada pelos resultados e a sobrecarga dos trabalha-
dores, dando a eles uma carga excessiva de trabalho
sem a devida condição de execução. Essa combina-
ção, pressão e excesso de trabalho, costuma vir
acompanhada de aumento das horas extras, dobras
de turno, re-trabalho e mais e mais pressão, ali-
mentando o círculo vicioso da pressão excessiva.

Outro aspecto identificado pelos entrevista-
dos como gerador do adoecimento, ou que con-
tribuiu para este, é a pressão por atingir metas.
As metas, via de regra, são descritas como inatin-
gíveis e estão além dos limites físicos e psicológi-
cos dos bancários. Esta pressão, associada ao rit-
mo acelerado e ao excessivo volume de trabalho,
é descrita pelos entrevistados como fator de ado-
ecimento.

A precarização das condições de trabalho é
percebida pelos bancários, que a associam ao seu
adoecimento e revelam que o trabalho bancário
sofre pressões não apenas das chefias, represen-
tantes do banco, mas também dos colegas e dos
clientes. O bancário está inserido num ambiente
de trabalho que representa um grande risco à saú-
de física e mental.

Em geral, os entrevistados relatam que tra-
balhavam a quantidade de horas que fosse neces-
sária, para chegar ao final do mês alcançando a
meta estabelecida pelo banco. Estudos realiza-

dos com a categoria dos bancários demonstram
que o trabalho bancário é fonte de adoecimento,
quer seja pelo ritmo, pelas longas jornadas, pelo
conteúdo das tarefas, como também pelo autori-
tarismo das relações. As histórias se repetem a
cada estudo, em cada contato que se realiza com
esta realidade.

Os efeitos de tais tensões, muitas vezes sur-
das e não visibilizadas manifestam-se de diferen-
tes modos no corpo e na mente dos sujeitos tra-
balhadores que, sob uma aparência de livre esco-
lha, se vêem coagidos a modos de trabalhar espe-
cializados ao extremo, na invisibilização de ima-
nente violência (FONSECA, 2002).

O controle e as exigências produtivas são
constitutivos das relações de trabalho, onde a fal-
ta de autonomia aniquila a iniciativa e faz com
que o trabalhador conviva cotidianamente com o
medo, inibindo inclusive a possibilidade de defesa
de sua saúde, mesmo em situações de graves ris-
cos. A principal ferramenta gerencial para garan-
tir isso é a ameaça do desemprego e da precari-
zação das relações de trabalho, via terceirização.
Esse sentimento, o medo, é destacado pelos en-
trevistados como um fator de adoecimento fisco
e mental.

A construção da invisibilidade do adoecimen-
to é alimentada diariamente nas relações entre che-
fias e subordinados através de relações de pode-
res, onde o medo é usado como ferramenta de
administração empresarial. Conforme Dejours
(1999, p. 84), “o medo de não satisfazer, não estar
à altura das imposições da organização do traba-
lho, não conseguir manter o ritmo e os objetivos,
de não estar à altura da situação, de não se manter
empregado ou de não conseguir emprego”.

O medo é um motor indispensável nas for-
mas de gerenciar o trabalho. Os bancários escon-
dem que estão com sintomas de doenças provo-
cadas em função do trabalho por medo de perder
o emprego. A possibilidade da perda do emprego
é real. Muitos são demitidos, outros são remane-
jados de setor, outros perdem a função gratifica-
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da e todos, de modo geral, sofrem represálias
quando adoecem (HIRIGOYEN, 2002).

As relações contraditórias nos ambientes de
trabalho funcionam como bloqueios para que uma
efetiva prevenção seja possível. Nos ambientes
de trabalho, as políticas e práticas de pessoal de-
senvolvem mecanismos que buscam incutir nos
trabalhadores o medo e a ideologia da produtivi-
dade e da competição. Os melhores e mais pro-
dutivos ganharão o reino dos céus. Os que não se
adaptarem sucumbirão. Na história da humani-
dade sempre uns poucos mandaram e muitos ti-
veram que obedecer. O adoecer, ao não permitir
trabalhar, carrega uma carga pesada para o traba-
lhador (RIBEIRO, 1999).

Segundo Couto (2000) e Oliveira (2002),
existem mecanismos de regulação no trabalho.
Alguns fazem parte da estrutura do trabalhador
(pessoa mais calma, qualificação), outros estão na
esfera da organização do trabalho (pausas, possi-
bilidade de atraso) e outros ainda estão no âmbi-
to das relações de trabalho (acompanhamento das
condições de trabalho pelos sindicatos e pela fis-
calização do trabalho). Quando os mecanismos de
regulação existentes no trabalho são quebrados,
os trabalhadores ficam sem alternativa diante de
uma carga exagerada de trabalho ou de um nível
de pressão muito alto, podendo adoecer. O Sin-
dicato tem importante potencial de recomposi-
ção do equilíbrio psíquico do trabalhador ao lhe
dar guarida, defendendo seus direitos, encami-
nhando suas demandas, não o deixando só. Ao
mesmo tempo, os bancários percebem o limite
da ação do sindicato.

Com a impossibilidade de acesso aos locais
de trabalho pelo sindicato, agravada pela hege-
monia da cultura dominante, na qual o adoeci-
mento é considerado uma fraqueza, a ação do
sindicato, via de regra, dá-se no campo da com-
pensação e/ou reparação de danos aos trabalha-
dores. O depoimento do bancário expressa cla-
ramente como se dá a atuação do sindicato.

“Eu acho que o sindicato, ele tá...eu vou sinteti-
zar,(...) tá travado, assim, nesta questão da pre-
venção, de trabalhar lá dentro da agência, com o
funcionário que ainda não adoeceu, ou que já está
doente lá dentro e não sabe. E desconhece o que
tem. Travado porque o banqueiro não deixa que
tu trabalhes lá dentro, ou por resistência do pró-
prio funcionário de não querer saber dessa ques-
tão de doença. O sindicato, ele tá trabalhando
muito bem, ele tá fazendo uma boa atuação, um
bom trabalho, depois que o funcionário procura.
Eu vou usar uma coisa bem forte, que é isso: O
sindicato tá buscando no lixo, o banqueiro jogou o
funcionário no lixo, doente. O sindicato vai lá e
resgata esse funcionário. E faz um bom trabalho.”
(Depoimento verbal de André).

Percebe-se nos relatos dos entrevistados que
o movimento de tomada de consciência se dá num
processo de choques de realidade. A história de
cada um presentifica-se pelas formas concretas
através das quais ele age, se coloca, se posiciona,
se aliena, se perde ou se recupera ao longo do
processo. Neste sentido, podemos entender
como é que, no plano ideológico, o indivíduo pode
tornar-se consciente ao detectar as contradições
entre as representações e suas atividades desem-
penhadas na produção de sua vida material.

Os ambientes de trabalho bancário estão mar-
cados pela ansiedade e pelo medo, reflexo da lógi-
ca destrutiva do capital e sua reestruturação pro-
dutiva, que repercute na vida e na saúde dos tra-
balhadores. Neste quadro, as possibilidades de re-
sistência dos trabalhadores ficam reduzidas. De fato,
a ação sindical nos ambientes de trabalho não tem
sido capaz de impedir os efeitos lesivos dos movi-
mentos de transformação do trabalho para as con-
dições de vida e trabalho dos bancários (JINKIN-
GS, 2002).

O preconceito em relação à ação sindical é
alimentado pela cultura dominante. Apesar dis-
so, o bancário sabe onde buscar ajuda. A qualida-
de da informação recebida no sindicato é com-
pletamente diferente das informações oriundas
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das chefias dos bancos. A fala da bancária Sonia
expressa o conteúdo ideológico em relação ao
trabalhador que busca a informação no sindicato:

“Ah... dentro do banco muitas pessoas eram ori-
entadas a não conversar comigo, né!? Porque, as-
sim, o fato de ter uma pessoa mais politizada
já..já dava, por exemplo, assim... era um perigo
conversar com a Sonia, porque então a pessoa vai
ter consciência, e isso... se dá, eu acho, com to-
dos os participantes do sindicato. Eles são discri-
minados, eu acho que nesse sentido, porque eles
já têm, eles já perderam aquela ingenuidade, eles
já têm uma visão melhor e sabem o que fazer
numa situação de pressão indevida e de coisa as-
sim.” (Depoimento verbal de Sônia).

O enfrentamento à ordem imposta tem for-
te conteúdo ideológico. A ideologia na gestão dos
empregados surge de um conjunto de preconcei-
tos, interesses, conceitos, enunciados e crenças
professados pelo grupo, que necessita justificá-la.
A ideologia arbitrária impregnou o ambiente or-
ganizacional e tem legitimado atitudes e ações
gerenciais, como se estas fossem o único modo
de agir sobre o empregado (SEGNINI, 1988).

Segundo Giddens (2002), quando as rotinas,
por qualquer razão, são radicalmente rompidas,
ou quando alguém decide especificamente alcan-
çar maior controle reflexivo sobre sua auto-iden-
tidade, tendem a ocorrer crises existenciais. Um
indivíduo pode sentir-se particularmente abando-
nado em momentos decisivos, porque em tais
momentos os dilemas morais e existenciais se
apresentam de maneira urgente.

O papel da informação, da compreensão do
que ocorre com seu ambiente de trabalho e con-
sigo mesmo é fator essencial para que existam
indivíduos sadios. A dificuldade de compreender
o que está acontecendo e de por que as coisas
estão sendo executadas desta ou daquela manei-
ra, apresenta sérias repercussões na saúde do tra-
balhador. A capacidade de compreender o que
está ocorrendo, e assim poder desenvolver es-

tratégias defensivas de regulação para enfrentar
um ambiente hostil é essencial para a prevenção
da saúde. Para essa compreensão, a informação é
essencial (OLIVEIRA, 2002).

O movimento sindical, que surgiu como um
mecanismo de resistência à dominação do capi-
tal, é identificado pelos entrevistados como en-
frentando a hostilidade por parte de patronato
que também se expressa na sociedade como um
todo, onde a ideologia dominante é reproduzida
em todas as esferas da vida social. A hostilidade
ao sindicato é construída no cotidiano de traba-
lho pelas empresas. Desde a ameaça direta de
demissão a quem participar, até a construção de
estereótipos dos sindicalistas (não trabalham; ra-
dicais; intolerantes, entre outros).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A percepção dos trabalhadores sobre a rela-
ção entre a ação sindical e a busca da proteção da
saúde dos bancários é de que a ação do sindicato
tem sido incapaz de atuar na atenção preventiva
na saúde. Para os sujeitos do estudo, o sindicato
não tem conseguido ultrapassar as barreiras ideo-
lógicas que permeiam o mundo do trabalho.

Os depoimentos trazem a dura realidade vi-
venciada nos ambientes de trabalho bancário, mar-
cada pela ansiedade e pelo medo, reflexo da lógica
destrutiva do capital e das profundas transforma-
ções no mundo do trabalho, e suas repercussões
na vida e na saúde dos trabalhadores. Hoje, o tra-
balho bancário é realizado sob forte pressão psico-
lógica, com sobrecarga elevada de trabalho, com
longas jornadas e exigência de metas consideradas
inatingíveis. Esse quadro justifica a grande incidên-
cia de doenças físicas e mentais na categoria.

Diante dessa realidade, as possibilidades de
resistência dos trabalhadores podem ficar reduzi-
das. De fato, a ação sindical nos ambientes de
trabalho não tem sido capaz de impedir os efei-
tos lesivos dos movimentos de transformação do
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trabalho sobre as condições de vida e trabalho
dos bancários.

Isso não significa que a luta pela saúde seja
inócua sem que haja uma nova sociedade. A con-
quista de melhorias no patamar da sociedade
atual é possível e necessária, no entanto, pouco
profunda, se a forma como a produção se esta-
belece não for questionada. Cabe ao sindicato
proporcionar este debate com a sua categoria.
Isso significa compreender que o debate e a ação
em saúde têm conteúdo estratégico. É um meio
de questionamento, de embate ideológico e
fator de politização, acumulando, na disputa por
uma nova sociedade, uma nova hegemonia.

Finalizando, reafirma-se a importância dos
10 princípios e objetivos em saúde e meio am-
biente, propostos por Netz e Machado (2004),
para a construção de ambientes e relações de
trabalho saudáveis:

1) humanização do trabalho, fortalecendo os
laços de solidariedade entre a classe;

2) direito à livre organização dos trabalhado-
res, através das Cipas, dos grupos temáti-
cos, das delegações sindicais, entre outras;

3) acesso e democracia nos locais de traba-
lho, permitindo o acesso dos trabalhadores
às informações dos riscos da organização
do trabalho;

4) eliminação, na origem, dos riscos à saúde e
ao meio ambiente, possibilitando ações pri-
márias de prevenção à saúde;

5) direito à informação, direito de conhecer
os riscos do trabalho;

6) direito de recusa do trabalho perigoso à saú-
de e ao meio ambiente;

7) impedimento da transferência de risco;
8) não-delegação da defesa da saúde e do meio

ambiente a outros;
9) estabelecimento de mudanças tecnológicas

com a participação dos trabalhadores;
10) garantia de poder de vigilância e fiscalização

aos sindicatos, respeitando o princípio da não-

delegação dos cuidados à saúde do trabalha-
dor.

O estudo realizado aponta para a necessida-
de de buscarmos alternativas conjuntas, que pos-
sam responder às inúmeras demandas destes tra-
balhadores e do próprio sindicato, que levem à
superação do modelo atual de ação sindical no
campo da saúde. O enfrentamento do desconhe-
cimento das causas primárias do adoecimento no
trabalho exige a massificação das informações so-
bre a temática da saúde no trabalho, para que
estas alcancem todos os locais de trabalho, e que
de fato garantam o direito do trabalhador de co-
nhecer os riscos e de poder agir no seu controle.
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