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Se pensarmos no papel central que o trabalho exerce na contemporaneidade, fica fácil pontuar a importância de uma edição da Revista 

Saúde Coletiva dedicada à reflexão sobre a saúde na esfera do trabalho. A contemporaneidade nos faz experimentar uma sensação, 

objetiva ou subjetiva, de que o tempo é escasso demais, de que estamos sempre atrasados, de que o espaço-tempo destinado ao trabalho 

já não tem limites precisos. 

A imprecisão também marca o cenário discursivo do século XXI. Um sem número de termos e de conceitos que ambicionam exprimir 

e explicar o mundo contemporâneo é diariamente apresentado. Mas nem sempre está claro o muito de ambiguidade e ambivalência 

neles contidos. Alusões à “qualidade de vida”, “interdisciplinaridade”, “transdisciplinaridade”, “corporeidade”, “flexibilidade” e “flexibi-

lização” estão presentes nos inúmeros discursos científicos. Usamos esses termos esbarrando em incertezas e equívocos, também naquilo 

que tangencia o universo do trabalho.

Os papéis e as relações no trabalho e com o trabalho parecem trazer novas características e perspectivas, e essas podem ser vistas em peque-

nos detalhes ou em grandes ações. Por exemplo, será que a mudança da alcunha do trabalhador para colaborador pretende apenas ser mais 

simpática ou envolvente? Ou ela revela importantes transformações das relações de trabalho? Será que nessas “novas” relações os sujeitos envol-

vidos recuperaram a experiência de transformação pessoal sentindo-se mais individualizados e mais completos? Ou será que persiste a sensação 

de despersonificação, de mais valia, de dicotomização e de assimetria entre os discursos midiaticamente reproduzidos que falam do trabalho 

em equipe e da capacidade criativa e a experiência subjetiva de incompletude, solidão e de não pertencimento? 

O que, de fato, separa a experiência de trabalho conhecida no taylorismo e no fordismo que caracterizaram o século XX daquela vivenciada 

na contemporaneidade? Onde está, de fato, situado o corpo, a saúde, a cognição nesse início do século XXI? No último século a organização do 

trabalho conduziu as relações interpessoais, as aspirações sociais e afetivas, a relação com o meio ambiente, os meios de produção, as ciências 

e a educação? Como as relações de trabalho determinam, na atualidade, a percepção de tempo e espaço? Vivemos, de fato, a pós-modernidade? 

Ou experimentamos a ultramodernidade com a radicalização dos valores modernos? A alteridade é considerada e respeitada? Ou ela apenas 

transita como objeto vazio nos discursos contemporâneos, justificando a criação de novos “produtos” a serem consumidos?

O trabalho define, de uma maneira extraordinariamente profunda e, às vezes, perigosa, a experiência de ser nesse mundo. No imaginário 

contemporâneo, em muito marcado pela lógica da produção e do consumo, o que sou e o que faço tomam a feição de sinonímia. Nessa di-

nâmica o pertencimento, a participação e o enraizamento se tornam prerrogativas fortemente associadas ao papel profissional desempenhado. 

Como consequência, o desempenho profissional, o reconhecimento, a ascensão, os resultados e por outro lado, o fracasso, a sensação de atraso 

e o fantasma do “desemprego” definem o lugar social e a identidade ou a sua perda. 

Saúde e trabalho são temas centrais nessa alocação e, em consequência, determinam não só os significados atribuídos à experiência 

de adoe cer, mas situam as representações associadas ao lazer, às artes, aos esportes, aos processos educativos de crianças e adolescentes. 

Definem maneiras de veicular a informação e a tecnologia hoje disponíveis e disseminadas. Determinam técnicas e recursos na atenção 

à saúde, não só nas esferas secundárias e terciárias, mas principalmente participam das experiências educativas, promocionais e preven-

tivas. Vale a pena, então, perguntar-nos sobre quais dessas demandas o homem e o meio ambiente estão aptos a responder, sem que uma 

névoa destrutiva e sombria se espalhe. 

Esta edição buscará respostas e trará outros questionamentos. Manejar a problemática da saúde e sua relação com o trabalho passa por ques-

tões complexas, das quais não se pode esquivar. Ela tangencia a todos nós, invadindo a esfera do privado, do pessoal, do afetivo. Certo confor-

mismo tem ocupado os discursos que tratam desses temas. Devemos questioná-los. 

Boa leitura e reflexão!
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