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Descrição detalhada do produto:  

No que se refere ao Produto da Pesquisa, do Mestrado Profissional em 

Ciências da Saúde, cabe esclarecer que a proposta de ensino de dará por meio de uma 

ação interventiva. Dessa maneira, foram estruturadas oficinas, considerando alguns 

eixos temáticos, com o propósito de implantar o trabalho com grupos de trabalhadores 

em acompanhamento no Serviço de Reabilitação Profissional- Agência de Guarulhos, 

pois atualmente não há esse espaço no INSS. 

No entanto, essa proposta não tem a pretensão de solucionar todo o contexto 

de dificuldades encontradas no âmbito da Reabilitação Profissional do INSS, porém, o 

objetivo de estabelecer um espaço de diálogo entre o público inserido nesse serviço e 

profissionais que oferecem o atendimento para esse público, pois se compreende a 

necessidade de um olhar para a Saúde do Trabalhador que vai além da comprovação do 

diagnóstico e intenção de retorno ao mercado de trabalho.  

Considerando o mapeamento de algumas temáticas identificadas nos 

atendimentos dos trabalhadores em acompanhamento na Reabilitação Profissional no 

INSS – Agência de Guarulhos, foi pensando inicialmente em abordar assuntos 

relacionados à relação capital x trabalho, associado a esse contexto o lugar do masculino 

na sociedade, e como essas questões sociais tem interferido no processo de saúde-

doença do trabalhador. 

Dessa maneira, segue no quadro 1,  a estrutura planejada para o 

desenvolvimento das oficinas, sendo fundamental esclarecer que poderá haver 

alterações tanto na seqüência como nas temáticas propostas para as oficinas, pois 

poderão ser modificadas considerando o processo de construção contínua permitido pela 

oficina, e a participação dos trabalhadores. 

 

 

 

 

 



  

Quadro 1 – Proposta de oficinas juntos aos trabalhadores que estão na Reabilitação 

Profissional 

Oficina  Tema  Objetivo  Estratégia / Material de 
Estímulo  

1ª Oficina  Acolhida e escuta 
dos trabalhadores  

Iniciar a discussão das 
problemáticas e firmar contratos 
com os trabalhadores  

Roda de conversa com os 
trabalhadores e coleta de dados  

2ª Oficina  O trabalho 
dignifica o 
homem?  

Abordar as relações de poder 
(Capital x Trabalho)  

Criação de boneco de maneira 
coletiva, o qual acompanhou os 
encontros – Material de estímulo – 
Música Admirável Gado Novo – 
Zé Ramalho e Construção – Chico 
Buarque  

3ª Oficina  O trabalho 
dignifica o 
homem?  

Abordar a organização do trabalho 
e suas mudanças, o adoecimento 
pelo trabalho  

Retomar o boneco 
Material de estímulo – vídeos (The 
last Knit – Laura Neuvonen, e o 
clip da música Admirável Gado 
Novo – Zé Ramalho).  

4ª Oficina  Sou “cabra-
macho” sim 
senhor!  

Abordar a relação de gênero, sobre 
o masculino no tecido social  

Retomar o boneco 
Material de estímulo – Música 
Guerreiro Menino – Gonzaguinha  

5ª Oficina  É possível 
recomeçar?  

A descoberta de potencialidades 
laborais que vão na contramão do 
sistema capitalista, como partir 
para essa descoberta.  

Retomar o boneco 
Material de estímulo – Música 
Titãs: Comida  

6ª Oficina  Avaliação  Como entrei e como saí desse 
processo?  

Utilizar estratégias de avaliação de 
processo.  

7ª Oficina  O trabalho 
dignifica o 
homem?  

Analisar como os trabalhadores, 
após as oficinas, compreendem o 
que é trabalho. 

Roda de conversa com os 
trabalhadores e coleta de dados 

Importante ressaltar que para a efetivação da proposta se tem também como 

intenção a realização de outras parcerias intersetoriais, bem como a continuidade da 

parceria com o CEREST Guarulhos, pois favorecerá o olhar e cuidado integral para a 

saúde do trabalhador.  

 

 

 

 

 



  

Objetivos: 

Implantar o trabalho de grupos, no Serviço de Reabilitação Profissional - 

Agência de Guarulhos, pois atualmente não há esse espaço no INSS, e tendo como 

público os trabalhadores em percepção de auxílio-doença1 e inseridos na Reabilitação 

Profissional do INSS. 

 

Resultados Esperados: 

A implantação periódica de grupos no Serviço de Reabilitação Profissional 

da Agência a Previdência Social do INSS de Guarulhos, e com isso a possibilidade de 

ampliar o olhar para a saúde do trabalhador junto aos trabalhadores em percepção de 

auxílio-doença e inseridos na Reabilitação Profissional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Auxílio-doença é o benefício que todo segurado da Previdência Social recebe, mensalmente, ao ficar 
temporariamente incapacitado para o trabalho, por motivo de doença ou acidente. Pode ser previdenciário 
(sem relação com o seu trabalho) ou acidentário (resultante de um acidente de trabalho). 
(MONTENEGRO, 2011, p. 01) 
.  
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