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RESUMO
O presente artigo relata a experiência do Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre junto ao Grupo de Ação Solidá-
ria (GAS), constituído de bancários portadores de LER/
DORT e outras doenças relacionadas ao trabalho. Des-
creve-se a formação do GAS, seus objetivos e as princi-
pais ações realizadas. A metodologia de trabalho no grupo
é inspirada no modelo dos grupos operativos. O artigo
apresenta, também, uma reflexão sobre a tomada de cons-
ciência da realidade e empoderamento dos participantes,
mediante a informação sobre o processo saúde/doença e
suas relações com o trabalho.

PALAVRAS-CHAVE
Saúde do trabalhador. Saúde pública. Promoção da saúde.
Transtornos traumáticos cumulativos.

ABSTRACT
This paper aims to report the experience of the Labor
Union of Bank Workers of Porto Alegre upon the Grupo de
Ação Solidária (GAS) (Solidary Action Group), consisting of
bank workers, carriers of LER/DORT and other diseases
related to work. We describe the formation of the GAS, its
goals and the main actions that have been undertaken. The
method of work in the group is inspired by the model of
operative groups. The paper also presents a reflection on
becoming aware of the reality and the empowerment of
participants, by sharing information on the health/disease
process and its relations with work.
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Cumulative trauma disorders.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo visa descrever o Grupo
de Ação Solidária (GAS) do Sindicato dos Bancári-
os de Porto Alegre e Região, seu funcionamento
e as perspectivas teórico-metodológicas em que
se baseia este programa. O GAS constitui-se em
um serviço permanente do sindicato, voltado à
atenção e acompanhamento de bancários porta-
dores de doenças relacionadas ao trabalho, em
sua grande maioria quadros clínicos do grupo LER/
DORT (Lesões por Esforços Repetitivos / Distúr-
bios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho).

A importância de espaços coletivos para
acompanhamento e tratamento dos agravos à saú-
de relacionados ao trabalho já é significativamen-
te reconhecida no âmbito da Saúde do Trabalha-
dor (HOEFEL et al., 2004; MERLO; JACQUES;
HOEFEL, 2001; SATO et al., 1993, entre outros
relatos de experiências). Tais intervenções gru-
pais têm como foco principal os aspectos psicos-
sociais que acompanham as doenças relacionadas
ao trabalho, especialmente quando se trata de
quadros clínicos que não apresentam sinais físi-
cos, caracterizados pela invisibilidade da sintoma-
tologia, como é o caso das LER/DORT e do sofri-
mento psíquico.

Entre as repercussões subjetivas desencade-
adas pelas LER/DORT, destaca-se a sensação de
inutilidade e de incapacidade para o trabalho, a

insegurança de se adaptar a uma nova função; a
vergonha, a solidão e o sofrimento associados à
invisibilidade da doença; sentimentos de culpa e
revolta, bem como  insatisfação com as limita-
ções físicas e convívio com a dor crônica, trazen-
do, como conseqüência, uma grande fragilidade,
quando o indivíduo se percebe sem apoio. Po-
dem resultar, dessa situação, quadros depressi-
vos de intensidade variada, apresentando sinto-
mas como: desânimo, baixa auto-estima, irritabi-
lidade, incapacidade de visualizar perspectivas
positivas, distúrbios do sono, entre outros (AS-
SUNÇÃO, 2003; BARROS; GUIMARÃES, 1999;
LIMA, 1998; MERLO et al., 2003).

Um estudo com o objetivo de conhecer como
os portadores de LER/DORT representam e signi-
ficam essa patologia revelou o estigma que os tra-
balhadores lesionados carregam, e que redunda em
sofrimento psicossocial (GARBIN; NEVES; BATIS-
TA, 1998). O problema de ser alguém improduti-
vo remete à questão da cidadania: estar doente
significa não ser produtivo, visto que a atividade
laboral fornece a base para a valorização e o reco-
nhecimento sociais, e o portador de LER/DORT
sofre um processo de exclusão. Os trabalhadores
incapacitados para o trabalho, ainda que tempora-
riamente, temem não poder fazer o que faziam
antes: trabalhar e cuidar de si e dos seus. Estar
destituído dessa capacidade implica sentimentos de
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culpa, perda da auto-estima e ressentimentos com
as incriminações explícitas e veladas, conforme
apontam diversos autores (ARAÚJO, 1998; RIBEI-
RO, 1997; MERLO, 2002).

Diante desta problemática, o departamento
de saúde do sindicato implementou o Grupo de
Ação Solidária, no ano de 2002, com o objetivo
de propiciar um espaço para que os bancários
portadores de LER/DORT pudessem comparti-
lhar experiências e sentimentos. O GAS também
tem o intuito de propiciar a estes trabalhadores a
reconstrução de laços de solidariedade e a inser-
ção em ações de engajamento social, mediante a
análise coletiva do adoecimento relacionado ao
trabalho. Constitui-se, portanto, em um grupo
de apoio psicossocial e, também, em um disposi-
tivo de participação social, vinculado à problemá-
tica do processo saúde-doença-trabalho1 .

No presente artigo, serão descritas as princi-
pais características de funcionamento do grupo, as-
sim como algumas atividades e discussões significati-
vas empreendidas pelos participantes. Serão apon-
tadas, ainda, algumas reflexões que situam a pro-
posta teórico-metodológica do grupo enquanto uma
intervenção no campo da Saúde do Trabalhador, com
vistas ao empoderamento dos trabalhadores, parti-
cipação social e promoção de saúde e cidadania.

O que vem a ser o Grupo de Ação Solidária

O Grupo de Ação Solidária (GAS) constitui-
se em um serviço permanente do Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre e Região, do qual parti-
cipam bancárias e bancários oriundos de diversas
instituições financeiras. A participação é voluntária
e o grupo é aberto, não havendo vagas limitadas
de participantes ou cobrança de assiduidade. Além
disso, podem participar do grupo trabalhadores pro-
venientes de outras categorias profissionais.

Estima-se que, desde a criação do grupo, mais

1Para ler outras publicações sobre o Grupo de Ação Solidária, consulte Hoefel et al. (2004) e Netz; Amazarray (2005).

de 200 trabalhadores tenham participado dos en-
contros. Salienta-se, contudo, que há um grupo
de 50 pessoas relativamente fixo, o qual participa
ativamente das reuniões e atividades promovidas
pelo GAS. A média de participantes por reunião
costuma situar-se em torno de 25 pessoas; as reu-
niões ocorrem na sede do sindicato, em encon-
tros semanais, tendo uma hora e meia de dura-
ção. O número de mulheres é predominante,
constituindo-se em aproximadamente 80% dos
participantes.

Em sua maioria, os participantes do grupo
são bancários de empresas privadas, embora tam-
bém freqüentem o grupo bancários que atuam
em bancos públicos. Além disso, trabalhadores de
diferentes categorias profissionais têm participa-
do do GAS, como metalúrgicos, técnicos de es-
colas, funcionários públicos, jornalistas e opera-
dores de tele marketing, entre outros. Em geral,
os trabalhadores que participam do grupo encon-
tram-se afastados do trabalho, em benefício no
INSS, para realizar tratamento de saúde. O tem-
po de afastamento dos participantes é bastante
variado, oscilando de um mês a três anos. Tam-
bém há, em menor número, trabalhadores apo-
sentados por invalidez e, ainda, outros que estão
trabalhando.

Em sua grande maioria, os participantes apre-
sentam patologias do sistema músculo-esqueléti-
co (LER/DORT), comumente havendo mais de
um diagnóstico. As queixas quanto à dor crônica
são uma constante e, em geral, tais patologias
encontram-se em estágio avançado. O tratamento
que realizam, em geral, constitui-se de medica-
mentos e fisioterapia. Constata-se, também, com
relativa freqüência, que uma parcela significativa
dos participantes realiza tratamento psicológico
e/ou psiquiátrico, principalmente em decorrên-
cia de quadros depressivos, distúrbios do sono e
dificuldades de ordem psicossocial, ligadas ao
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adoecimento no trabalho, ao convívio com as li-
mitações físicas e com perdas sociais e afetivas.

O Grupo de Ação Solidária do sindicato cons-
tituiu-se a partir de uma parceria com o Hospital
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o Programa
de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institu-
cional da UFRGS e o Programa de Pós-Gradua-
ção em Serviço Social da PUCRS. De um lado, o
sindicato constatava a necessidade de atender, de
forma coletiva e resolutiva, a demanda de deze-
nas de trabalhadores com problemas relaciona-
dos à saúde no trabalho, que diariamente eram
recebidos no departamento de saúde. De outro
lado, havia uma experiência de trabalho com gru-
pos de portadores de LER/DORT no HCPA
(MERLO; JACQUES; HOEFEL, 2001). Assim,
técnicos deste hospital e alunos e docentes de
pós-graduação dos referidos programas deram
início a esse projeto no sindicato.

No primeiro ano de existência do projeto, ha-
via dois grupos sendo acompanhados no sindicato,
a fim de dar conta do grande número de trabalha-
dores a ser atendidos. A partir do segundo ano, os
grupos unificaram-se, visando a uma maior inte-
gração entre os participantes e favorecendo, as-
sim, a concretização de um dos principais objeti-
vos do grupo, que vem a ser o de propiciar o enga-
jamento social.

Atualmente, o grupo é coordenado por uma
técnica da área da saúde do sindicato e por uma
psicóloga. Além disso, conforme a demanda do
grupo e o interesse por temas específicos, são
convidados outros profissionais, como médicos e
advogados. A coordenação do grupo propõe-se a
atuar como facilitadora das discussões e encami-
nhamentos coletivos, pois se estimula que os pró-
prios participantes assumam um papel ativo na
condução das reuniões e na proposição de ações.

A metodologia de trabalho é inspirada no mo-
delo dos grupos operativos (PICHON-RIVIÈRE,
1998). Os assuntos abordados nas reuniões são
determinados a partir de um “emergente gru-
pal”, que pode ser uma tarefa solidária entre os

membros do grupo (proporcionar apoio a um par-
ticipante que se encontra em difícil situação, por
exemplo) ou o encaminhamento de propostas co-
letivas (por exemplo, uma campanha de preven-
ção das LER/DORT nas agências bancárias). A
partir do momento em que uma ‘situação pro-
blema’ é apresentada ao grupo, por um de seus
participantes, promove-se a sua análise coletiva.
Estimula-se que os membros do grupo, com base
em suas experiências e vivências, sistematizem
os seus conhecimentos, subsidiando a busca de
soluções coletivas para os problemas apresenta-
dos e a proposição de ações de intervenção. Tal
metodologia tem o objetivo de desenvolver a cons-
ciência crítica e os laços de solidariedade entre os
participantes.

A reunião estrutura-se em diferentes mo-
mentos. Tendo em vista que se trata de um gru-
po aberto, em um primeiro momento, procura-
se identificar a presença de membros novos ou
convidados. Caso exista, promove-se a apresen-
tação da equipe e de todos os participantes. Além
disso, um membro do grupo é convidado a co-
mentar sobre os objetivos do GAS e as regras de
funcionamento das reuniões. Também se procura
conhecer as expectativas dos novos integrantes.
Em seguida, promove-se um momento informati-
vo, no qual tanto a equipe quanto os membros do
grupo podem transmitir notícias de questões liga-
das à Saúde do Trabalhador e ao andamento de
atividades propostas pelo grupo.

Logo depois, propicia-se um momento para
que os participantes, voluntariamente, relatem
dúvidas, dificuldades e conquistas acerca de seu
caso, em relação a perícias médicas, processos
judiciais, retorno ao trabalho, dificuldades junto à
empresa etc. O caso individual passa a ser anali-
sado no espaço coletivo, propiciando a troca de
experiências, o apoio mútuo e a proposta de so-
luções. Também são analisadas as semelhanças e
as diferenças entre as situações vividas pelos mem-
bros do grupo. O ponto comum de análise de tais
questões é a reflexão sobre o processo saúde/
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doença e seus vínculos com o trabalho.
Um terceiro momento da reunião carac-

teriza-se pela discussão e encaminhamento de
ações coletivas a ser empreendidas pelo grupo,
diante das situações-problema apresentadas
pelos participantes. É comum haver situações
particulares junto a determinadas empresas,
assim como dificuldades junto ao INSS, que cos-
tumam ser comuns a todos os integrantes. A
partir daí, definem-se comissões para trabalhar
temáticas específicas; organizam-se atividades
externas, como distribuição de material infor-
mativo, encontros, seminários; formalizam-se
denúncias junto a órgãos de fiscalização; pro-
movem-se trocas de experiências com outros
grupos de portadores de LER/DORT etc.

Assim, o grupo é concebido como um pon-
to de encontro dos participantes, em que todos,
presencialmente, têm a oportunidade de discu-
tir aspectos ligados ao adoecimento no trabalho.
Por outro lado, o grupo também é concebido
como um ponto de partida, pois é a partir dos
encontros semanais que se estabelecem ações
solidárias entre os participantes e uma diversida-
de de atividades, que serão descritas a seguir.

Atividades que o Grupo de Ação Solidária
vem desenvolvendo

Ao longo dos seus quatro anos de existên-
cia, o Grupo de Ação Solidária vem desenvol-
vendo diversas atividades, com o propósito de
garantir direitos, informar e sensibilizar a cate-
goria para o adoecimento relacionado ao traba-
lho e reconstruir laços de solidariedade entre
os trabalhadores. Apresentamos, a seguir, ações
relevantes empreendidas pelo GAS:

1 – Elaboração de um plano de comunicação
em conjunto com graduandos da Faculdade
de Biblioteconomia e Comunicação Social da
UFRGS, visando à criação de uma campanha
de prevenção das LER/DORT.

2 - Seminário realizado no Fórum Social Mundial,
em janeiro de 2003: “Um mundo sem LER é
possível”, que contou com a participação de
mais de 200 trabalhadores portadores de LER/
DORT.

3 - Oficina no Fórum Social Mundial em janeiro
de 2005, em conjunto com outros grupos por-
tadores de LER/DORT. O GAS bancários apre-
sentou um esquete teatral que reproduzia a
problemática do cotidiano do portador frente
às várias instituições envolvidas com a saúde
do trabalhador, expressando um conhecimen-
to acumulado sobre tal realidade. A participa-
ção dos diferentes grupos de portadores de
LER/DORT nessa oficina possibilitou a criação
de uma rede de grupos, que se mantém até
hoje.

4 – A partir das discussões do grupo, diversas de-
núncias foram encaminhadas tanto para a De-
legacia Regional do Trabalho, como para o Mi-
nistério Público do Trabalho. Vale destacar, aqui,
a atuação e persistência dos portadores de LER/
DORT oriundos do Banco Santander, junto ao
Ministério Público do Trabalho, qual culminou
com a impetração, na Justiça do Trabalho, de
duas Ações Civis Públicas. Em uma delas, os
procuradores do trabalho peticionaram uma
indenização aos trabalhadores que sofreram
discriminação pela sua condição de saúde e
mudanças das práticas gerenciais discriminató-
rias do banco. Essa ação judicial somente se
concretizou pela perseverança do coletivo, que
realizou várias audiências com os procurado-
res. Atualmente, está em vigência uma deter-
minação judicial, na qual o banco é impedido
de demitir qualquer funcionário com suspeita
de LER/DORT, assim como é obrigado a fazer
a correta emissão das Comunicações de Aci-
dentes de Trabalho (CAT), além da proibição
de submeter o trabalhador portador de LER/
DORT a situações de discriminação.

5 – O GAS tem apresentado um papel ativo no
dia estadual de combate às LER/DORT (28
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de fevereiro) e em outros eventos ligados ao
tema saúde e trabalho, envolvendo-se na dis-
tribuição de material informativo e sensibili-
zação junto à sociedade em geral.

6 – Também foi produzido um folder de divulga-
ção do grupo e sua distribuição nas agências
bancárias, visando a sensibilizar os bancários
quanto à ocorrência das LER/DORT e envol-
vimento destes com o GAS.

7 – O GAS tornou-se um grupo ativo no cotidia-
no do sindicato, participando da campanha sa-
larial, das conferências e de outras manifesta-
ções do sindicato com faixas e camisetas pró-
prias.

8 – Participação na rede de grupos de portadores
de LER/DORT do Rio Grande do Sul, auxilian-
do na construção da AVIDA/RS (Associação das
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho
do Rio Grande do Sul). A associação foi fundada
no mês de dezembro de 2005, e tem por obje-
tivo principal defender a saúde e os direitos
dos trabalhadores acidentados e portadores de
doenças relacionadas ao trabalho. Fazem parte
da associação trabalhadores de diversas cate-
gorias profissionais, de diferentes municípios do
Estado. O processo de construção da entida-
de, que culminou na eleição da primeira dire-
toria, envolveu uma rede de grupos de porta-
dores de doenças do trabalho de diversos sin-
dicatos e serviços de assistência do Sistema
Único de Saúde. O presidente da associação é
bancário há 23 anos, estando atualmente afas-
tado do trabalho.

9 – Além das ações relacionadas acima, o grupo
tem participado de atividades institucionais, como
no Conselho Municipal de Saúde, audiências pú-
blicas e atos públicos, denunciando e pressio-
nando os órgãos públicos por mudanças no tra-
tamento e na atenção dispensada à saúde dos

2Segundo o art. 21- A Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto de 2006, presume-se caracterizada incapacidade acidentária quando estabelecido o nexo técnico
epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, em conformi-
dade com o que dispuser o regulamento.

trabalhadores.
10 – Em setembro de 2005, o grupo participou

ativamente da construção de um grande se-
minário, intitulado “O INSS Vai Tremer”, que
reuniu mais de 800 pessoas no Sindicato dos
Metalúrgicos de Porto Alegre, sendo a grande
maioria dos participantes trabalhadores víti-
mas de doenças e acidentes de trabalho.

11 – No dia 28 de abril de 2006, o GAS esteve
presente na audiência pública em memória das
vítimas de acidentes e doenças do trabalho.
Nesse dia, também esteve à frente de uma
caminhada pelo centro da cidade, que culmi-
nou em um ato público em frente à sede da
gerência regional do INSS, denunciando o des-
caso da instituição em relação aos trabalhado-
res doentes e acidentados no trabalho.

12 – Atualmente, o grupo está envolvido na de-
fesa da implementação do nexo técnico epi-
demiológico, conforme a Medida Provisória nº
3162 .

Promoção de Saúde e Empoderamento: a
experiência do Grupo de Ação Solidária no âmbi-
to da Saúde do Trabalhador

A Carta de Ottawa (CONFERÊNCIA IN-
TERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚ-
DE,1986), resultante da Primeira Conferência In-
ternacional sobre Promoção da Saúde, preconiza
que o incremento do poder das comunidades (a
posse e o controle dos seus próprios esforços e
destino) é central para a melhoria das condições
de saúde. Nesse sentido, estratégias de “empo-
deramento” da comunidade supõem, entre ou-
tras iniciativas, a educação para a cidadania, a so-
cialização de informações, o envolvimento na to-
mada de decisões dentro de um processo de di-
agnóstico, o planejamento e a execução de pro-
jetos sociais.
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Uma comunidade que trabalha para atingir
objetivos comuns adquire força e consciência de
sua capacidade e poder coletivos para enfrentar
e resolver problemas que atingem a todos. É a
partir dessa perspectiva de empoderamento que
se propõe o trabalho junto ao Grupo de Ação
Solidária. Nesse sentido, os esforços direcionam-
se para a realização de três objetivos de trabalho
com o grupo, concebidos como estando articula-
dos entre si: informação e educação em direitos,
exercício de cidadania e promoção de saúde.

Considerando-se empoderamento como o
processo que tem como base a participação soci-
al dos indivíduos e grupos sociais e que visa a me-
lhorar a capacidade endógena de formulação, ava-
liação e gestão de políticas sociais (LÓPEZ-CA-
BANAS; CHACÓN, 2003), pretende-se que o
Grupo de Ação Solidária atue como um dispositi-
vo de transformação, fazendo com que os pro-
blemas individuais ligados à doença passem a ser
concebidos, pelos membros do grupo, como pro-
blemas coletivos, enraizados em fatores mais
amplos, de natureza organizacional, econômica,
social, política, cultural etc.

Sendo assim, a partir da discussão grupal so-
bre o processo saúde/doença relacionado ao tra-
balho, analisam-se questões como o cotidiano la-
boral, o mercado de trabalho contemporâneo, as
políticas de gestão das empresas, as condições atu-
ais do trabalho bancário, os preconceitos em re-
lação ao não-trabalho, as práticas negativas de ins-
tituições públicas que deveriam proteger os tra-
balhadores etc. É a partir dessa reflexão de que
trabalho, saúde e doença estão intimamente re-
lacionados que se tem buscado a implementação
de ações que possibilitem a formação de uma
consciência crítica dos participantes. A ênfase recai
na busca de soluções para tarefas coletivamente
estabelecidas, em que tal reflexão favoreça a ins-
tauração de novos modos de agir sobre sua histó-
ria particular e sobre o contexto social. Tal práti-
ca tem permitido a construção de laços solidários
entre os participantes. Esta solidariedade se apre-

senta como um dispositivo capaz de romper com
o individualismo e com a resignação queixosa, ca-
paz de desenvolver uma consciência crítica e sus-
citar a proposição de ações de transformação so-
cial.

O desenvolvimento de uma consciência cri-
tica é um meio crucial de ganhar poder. Uma cons-
ciência critica envolve o entendimento de como
as relações de poder na sociedade moldam as ex-
periências e percepções de cada indivíduo, e de
poder identificar como cada um pode assumir um
papel dentro de uma mudança social. Isto é par-
ticularmente importante em situações de desi-
gualdade, nas quais os indivíduos internalizaram
crenças sobre sua própria identidade e poder. O
entendimento de que os membros de um grupo
podem afetar as circunstâncias de vida é crucial
para identificar a falta de poder como uma fonte
de problemas, no sentido de alcançar uma mu-
dança social mais do que aquela restrita a uma
dimensão individual (GUTIERREZ, 1992 apud
BERNSTEIN et al., 1994).

Nas reuniões do Grupo de Ação Solidária,
percebe-se, nos relatos dos participantes, 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. Nesse sentido, podemos entender
como é que no plano ideológico, o indivíduo pode
se tornar consciente ao detectar as contradições
entre as representações e suas atividades desem-
penhadas na produção de sua vida material
(NETZ, 2005).

O depoimento da bancária Sônia, no estudo
de Netz (2005), expressa de forma clara e obje-
tiva a importância de espaços que propiciam a
recomposição da identidade do trabalhador ado-
ecido no trabalho. A solidariedade e a união dos
trabalhadores podem criar condições favoráveis à
luta contra as estratégias de dominação.
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[...] o que o empregador mais odeia é o emprega-
do informado. É o empoderamento. De cada um
de nós e legitimado pelo sindicato e outras insti-
tuições que poderia ser uma APLER, poderia ser
um fórum, poderia ser os grupos. Que eu me
lembro que fui muito respeitada por tá ligada a
APLER. Tu não tá representando só tu. Tu tá re-
presentando uma coletividade, e cada um de nós
quando nós nos apropriamos disso, eu acho que..
isso é poder! (Depoimento verbal, Sônia).

A necessidade do empoderamento, como re-
fere a bancária acima, é elemento essencial para
que o trabalhador possa regular sua atividade de
trabalho, seu modo de trabalhar. O adoecimento
no trabalho é favorecido justamente quando não
há possibilidade de regulação dos diferentes con-
dicionantes do modo operatório. A busca desse
empoderamento, de forma coletiva, interferindo
nas diferentes facetas do modo como trabalha-
mos, a favor do bem-estar dos trabalhadores, pode
significar uma redução das doenças relacionadas
ao trabalho (OLIVEIRA, 2002).

Segundo Oliveira (2002) a informação, a com-
preensão do que ocorre com seu ambiente de
trabalho e consigo mesmo são fatores essenciais
para a prevenção da saúde dos trabalhadores. A
capacidade de compreender o que está ocorren-
do e, assim, poder desenvolver estratégias de-
fensivas de regulação para enfrentar um ambien-
te hostil, é de extrema importância para a pre-
venção e recuperação da saúde.

Neste sentido, o trabalho com o Grupo de
Ação Solidária busca construir um engajamento
com o mundo social, mediante a não aceitação à
‘retirada de cena’ decorrente do adoecimento e
do conseqüente afastamento do mundo do tra-
balho. Esse trabalho fundamenta-se no vínculo
entre a promoção de saúde e o exercício da cida-
dania. A Saúde do Trabalhador, enquanto Saúde
Coletiva, não pode ser pensada sob a lógica indi-
vidual, e sim a partir da dimensão relacional que a
atividade de grupo potencializa.

O exame, no espaço público, das situações

de trabalho associadas ao adoecimento, oportu-
nizado pelo grupo, revela-se mobilizador de uma
consciência crítica capaz de sustentar ações cole-
tivas. Sandoval (1994) é um dos autores que con-
sidera o trabalho como ocupando um papel fun-
damental na formação da consciência de classe;
faculta às rupturas ocorridas no cotidiano de tra-
balho a função de propiciar a superação da cons-
ciência individual fragmentada. A partir do pres-
suposto de que o adoecimento é uma ruptura
deste cotidiano de trabalho, enseja-se a constru-
ção de uma consciência capaz de sustentar ações
coletivas de transformação desse cotidiano labo-
ral como uma experiência concreta de cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob a perspectiva da Saúde do Trabalhador, o
trabalho junto ao Grupo de Ação Solidária direcio-
na-se para a realização de três objetivos, concebi-
dos como estando articulados entre si: informação
e educação em direitos, exercício de cidadania e
promoção de saúde. A violação do direito à saúde,
concretizada pela situação de adoecimento no tra-
balho atenta, também, contra a dignidade humana.

Neste sentido, o papel terapêutico do grupo
vem a ser, justamente, o de propiciar aos seus
membros uma consciência crítica e a possibilidade
de apropriar-se de um conhecimento coletivamente
construído. Conhecedores de seus direitos e em-
poderados por este conhecimento transitam da re-
signação a uma postura de resistência e de luta
pela garantia de seus direitos constitucionais.

Além disso, a reconstrução dos laços de soli-
dariedade propiciada pela convivência grupal tam-
bém atua como favorecedora do processo de pro-
moção de saúde. O sofrimento, não mais oculto
e restrito ao mundo privado, assume visibilidade
no espaço público. As ações coletivas e a partici-
pação social promovida pelas inúmeras atividades
nas quais o grupo se engaja são elementos que
potencializam o resgate do bem-estar e da quali-
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dade de vida desses trabalhadores.
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