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Resumo

Paltrinieri, Isabel Cristina Silva Marques; Stampa, Inez Terezinha
(Orientador). “Quem tem ofício tem benefício”. A rede de proteção
social privada em Furnas Centrais Elétricas S.A. Rio de Janeiro, 2010.
107p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Serviço Social,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta dissertação tem por objeto de análise a rede de proteção social aos
trabalhadores alocados na iniciativa privada. Objetiva desvelar os elementos de
influência de tal rede sobre a construção das concepções de direitos sociais e
cidadania por parte destes trabalhadores, na atualidade. Com o processo de
retração do papel do Estado como provedor da assistência ao trabalhador, as
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empresas, através dos “benefícios” que compõem suas redes de proteção social
privada, vêm suprindo esta lacuna. Tal movimento reafirma o conceito de
cidadania regulada, na medida em que somente os seletos grupos de trabalhadores
contemplados por tais benefícios têm acesso à saúde, alimentação e educação, em
níveis considerados dignos e de qualidade. Paralelamente a este processo,
constata-se, de um modo geral, o sucateamento dos mecanismos de prestação de
bem estar social à população, especialmente em relação à saúde e à educação.
Baseado em levantamento documental e bibliográfico, bem como em pesquisa de
campo exploratória, que contou com uma amostragem de trabalhadores do
sistema de Furnas Centrais Elétricas, o estudo demonstrou que as concepções
sobre direitos sociais e cidadania, por parte dos trabalhadores pesquisados, sofrem
influências da rede de proteção social privada à qual têm ou não acesso. Contudo,
das entrevistas emergiu outro ponto de influência significativo, que diz respeito à
fragmentação da “classe-que-vive-do-trabalho”, no universo pesquisado, que
estabelece uma estreita ligação com o acesso daqueles trabalhadores aos
“benefícios” disponibilizados pela empresa. Outro ponto relevante, apontado pelo
estudo, diz respeito às fragilidades de organização destes trabalhadores, na
atualidade, para que tais “benefícios” sejam de fato considerados como direitos
conquistados e não como benesses ou mecanismos de formas de gestão
empresarial com o objetivo de atingir maiores níveis de produtividade e de
consenso.

Palavras-Chave
Trabalho, Classe Trabalhadora, Direitos Sociais, Cidadania, Proteção
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Social Privada.

Abstract

Paltrinieri, Isabel Cristina Silva Marques; Stampa, Inez Terezinha
(Advisor). “Who has craft has benefit”. The private network of social
protection in Furnas Centrais Elétricas S.A. Rio de Janeiro, 2010. 107p.
Dissertação de Mestrado - Departamento de Serviço Social, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This work aims to analyze the social protection network of the private
initiative workers. It has also as its objective to reveal some elements of influence
of this network on the construction of the conceptions of social rights and
citizenship by the workers. With the process of retraction of the State as a supplier
of assistance to the worker, private companies, through the “benefits” that
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compose its nets of private social protection, are supplying this gap. This process
reaffirms the concept of regulated citizenship in the sense that just a selected
group of workers is contemplated for such benefits - and only this group has
access to quality health, food and education. At the same time it is possible to
point out the trashing of the mechanisms of the welfare state, especially in the
cases of health care and education. Based in a documentary and bibliographical
survey and also in a field research with a sampling of the workers of the Furnas
Power Plants System, Brazil, this study demonstrated that the conceptions on
social rights and citizenship, on the part of the searched workers, suffers
influences from private network of social protection. However, the interviews had
demonstrated another significant influence: the spelling of the “class that lives of
the work” what establishes one strong linking with the access (or no access) of the
works to the “benefits” of the company. Another interesting point is the fragility
of organization of these workers in the present time. Because of this, these
“benefits” are not considered rights but instead favors or mechanisms of
enterprise management with the objective to reach greater consensus and
productivity levels.

Keywords
Work, Working Class, Social Rights, Citizenship, Private Social
Protection.
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“Você deve notar que não tem mais tutu
e dizer que não está preocupado
Você deve lutar pela xepa da feira
e dizer que está recompensado
Você deve estampar sempre um ar de alegria
e dizer: tudo tem melhorado
Você deve rezar pelo bem do patrão
e esquecer que está desempregado
Você merece, você merece
Tudo vai bem, tudo legal
Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé
Se acabarem com o teu Carnaval?
Você deve aprender a baixar a cabeça
E dizer sempre: „Muito obrigado‟
São palavras que ainda te deixam dizer
Por ser homem bem disciplinado
Deve pois só fazer pelo bem da Nação
Tudo aquilo que for ordenado
Pra ganhar um Fuscão no juízo final
E diploma de bem comportado
Você merece, você merece
Tudo vai bem, tudo legal
Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé
Se acabarem com o teu Carnaval?
Você merece, você merece
Tudo vai bem, tudo legal
Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé
Se acabarem com o teu Carnaval?”
Comportamento Geral, Gonzaguinha, 1973.

