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Este artigo foi sintetizado da tese apresentada pelo Dr. Francisco Antonio de
Castro Lacaz, intitulada Saúde do Trabalhador: Um estudo sobre as formações
discursivas da academia, dos serviços e do movimento sindical. (Lacaz 1996).
Início da Medicina Preventiva
A demarcação de fronteiras e identidades na história da abordagem das
relações saúde-trabalho ocorreu no final do século XVIII e início do XIX, com o
início da Saúde Pública-Medicina (Preventiva). Seu início foi ocasionado pela
pressão capitalista e da Revolução Industrial sobre a saúde das populações
urbanas trabalhadoras de fábricas, a qual considerava função do Estado Moderno
proteger e promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos à consubstanciação
(articulação) de uma série de considerações políticas, econômicas, sociais e
ética. (Rosen 1994).
Porém, a medicina dos pobres, da força de trabalho, do operário não foi o
primeiro alvo da medicina social, mas o último. Sendo que somente no segundo
terço do século XIX, que o pobre apareceu como perigo na Inglaterra, durante
as grandes agitações sociais do começo do século XIX, a população tornouse força política capaz de se revoltar ou pelo menos, de participar de revoltas.
(Foucault 1979). Surge, assim, uma medicina que é essencialmente um controle
da saúde e do corpo das classes mais pobres para torná-las mais aptas ao
trabalho e menos perigosas às classes mais ricas.
Essa visão apresentada por Foucault (Foucalt 1987) visa a análise das
relações de adestramento e disciplinamento do trabalhador, sendo que “o poder
disciplinar é com efeito um poder que, em vez de retirar, tem como função maior
adestrar; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor.
A disciplina (...) é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao
mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício.”
Medicina social
Tal situação provoca conflito de interesses levando a burguesia a procurar
garantias para sua segurança política e isto ocorre através do controle médico
do pobre e do operário. Somente em 1833, pressionado pela opinião pública,
o Parlamento Britânico institui uma lei realmente eficiente na proteção dos
trabalhadores: a Lei das Fábricas. Tal lei cria o Inspetorado de Fábrica, que passa
a vigiar a obediência da lei, impondo aos empregadores severas sanções quando
encontravam condições adversas de trabalho. Em 1828, um empregador inglês
contratou um médico e assim nascia, o serviço médico de empresa. (Nogueira
1967)
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Somente em 1980 dá-se o início da troca de paradigmas, como
apresentado por Junqueira (Junqueira 1980): “A saúde do trabalhador é um
problema social neutro; tanto interessa ao empregado como ao empregador;
não tem partido ou cor política; não é um benefício unilateral, é um investimento
vantajoso bilateralmente.” Num equilíbrio entre interesses bilaterais entre aqueles
que vendem a força de trabalho e os detentores do capital, numa relação em
que a valorização da saúde vai depender do poder político, não sendo algo que
agregue valor intrínseco, mas que assume um caráter histórico.
Discurso este que, ao falar de neutralidade, escamoteia os interesses
contraditórios, já que, como apresentado por Franco (Franco 1981) “a Medicina
Ocupacional entre todas as especialidades médicas é a menos neutra sob o ponto
de vista ideológico. Não é uma prática social que possa ser ensinada e exercida
com a inocência do descompromisso, porque está inconfundivelmente vinculada
ao modo de produção, através de seu objeto de trabalho e seus objetivos.”
No Brasil, desde os anos de 1830, a preocupação original da medicina
“social” (indivíduo em sua relação com a vida em sociedade) deu-se através da
sua intervenção sobre o “corpo urbano”, preocupando-se com suas possibilidades
de produzir doença e morte. Conforme Machado (Machado 1978) “a medicina é
social por detectar na cidade, as causas de um estado patológico da população e
formular um projeto de normalização da sociedade como condição para produzir
o estado positivo da saúde.”
Para a medicina social desta época (1850), suas atribuições eram de
controle sobre o meio ambiente e objetivavam uma atuação sobre as causas
sociais das doenças dos trabalhadores, vistas como uma morbi-mortalidade
relacionada ao meio social. “Não se identificava claramente uma patologia
relacionada diretamente ao trabalho que provocasse agravos à saúde dos
empregados, mesmo quanto se tratava de condições e locais insalubres, como
por exemplo, fábricas de charutos, velas, sebo e sabões e matadouros.” (Mendes
1995)
No final do século XIX, a política de saúde busca afirmar-se como prática
técnica centrada no combate às doenças epidêmicas e que ocupariam também
a função pedagógica de normatizar os grupos sociais refratários às boas regras
higiênicas. (Costa 1986). Neste momento, impera a economia agro-exportadora
e a prioridade é o saneamento de portos e estradas de ferro, as vias de transporte
e o escoamento da produção agrícola. A preocupação volta-se ao combate às
epidemias de doenças infecciosas relacionadas ao trabalho, tais como a malária,
que incapacitava e matava milhares de trabalhadores. (Mendes 1995)
Com o advento da era bacteriológica, cria-se a possibilidade de eliminar
as doenças através de medidas de higiene ou pela vacinação, já que passa a
imperar a idéia de que para cada doença existe um agente etiológico, desloca do
eixo social vago, difuso e incômodo para uma sociedade capitalista emergente
para o eixo das causas específicas que impulsiona fortemente os estudos e
práxis da Patologia do Trabalho. (Mendes 1995)
No Século XIX, observam-se as Campanhas Sanitárias, encabeçadas por
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Oswaldo Cruz e a intervenção para o saneamento do meio-ambiente urbano,
considerado o agente causador das doenças pestilenciais particularmente das
cidades portuárias, como o Rio de Janeiro. Nesse momento aplicam-se medidas
de imunização, campanhas de erradicação da varíola, da poliomielite e do
sarampo; os campanhas sanitárias por todo o Brasil, assim como os serviços
especiais (febre amarela, tuberculose, malária, câncer e de saúde pública).
(Lacaz 2007)
Neste momento, ainda não era objeto de intervenção, o interior das
fábricas e oficinas – espaços privados preservados da ação estatal – havendo
um predomínio das ações sobre as condições gerais de vida, dada pela
precariedade da vida operária configurado pelas doenças dos trabalhadores.
Nos anos 20-30, consolida-se a ajuda norte-americana, sendo que sanitaristas
brasileiros, com bolsa da Fundação Rockfeller, foram às mais afamadas escolas
de saúde pública nos Estados Unidos – Harvard e Johns Hopkins – voltando de
lá com a idéia de desenvolver a higiene industrial em nosso país. Cria-se em
1925 o Instituto de Higiene de São Paulo, hoje Faculdade de Saúde Pública da
Universidade Federal de São Paulo. (Mendes 1995)
Adaptação ocupacional – teoria do risco ocupacional
Ao nível do Governo Federal, com a Reforma Carlos Chagas, a higiene do
trabalho é ainda considerada uma atribuição de saúde pública. A partir de 1930,
desloca-se a estratégia desenvolvida pela Saúde Pública baseada no controle
sanitário; para a estratégia do controle social - Higiene Industrial, de âmbito
privado e voltado para o indivíduo, em face do interesse centrado na seleção
da força de trabalho e de seu acompanhamento no trabalho. Desta forma, era
necessária uma avaliação da capacidade física e mental de trabalho no momento
da admissão, visando ao aumento da produtividade. (Barreto 1929)
A ferramenta ideal passa a ser a psicotécnica, baseada nas ciências
do comportamento e capaz de medir as capacidades individuais e escolher o
trabalhador mais adaptado para cada posto de trabalho, visando à organização
perfeita: seres humanos ajustados às exigências minuciosamente descritas dos
postos de trabalho. (Barreto 1929). Cria-se a noção de naturalidade de ocorrência
dos agravos à saúde no trabalho, aliando a fatalidade da propensão individual
aos acidentes, como o trabalho inevitavelmente nocivo à saúde. “Não interessa
pesquisar a causa nem o responsável. O acidente deve ser considerado como
um risco inerente ao exercício da profissão.” (Brasil).
Esta teoria chamada de risco profissional perpassa toda a legislação
acidentária e de benefícios, isentando o empresário de qualquer responsabilidade
pela ocorrência dos agravos provocados pelo trabalho. Não há intenção, neste
discurso, que vislumbre a intervenção dos agentes da produção para transformar
o trabalho em algo saudável e criativo. (Lacaz 1996) O acidente do trabalho,
previne-se afastando o operário que não está são e a responsabilidade do
acidente recai sobre o operário. (Barreto 1929)
Nesse deslocamento da saúde pública para dentro da fábrica, a higiene
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industrial tem o papel de detectar, no momento da escolha entre candidatos ao
emprego as qualidades e requisitos psicológicos, resultando num padrão ótimo
para cada um deles. Escolher, entre os pretendentes, o que mais se aproxime
do modelo estabelecido para a profissão em apreço. Sendo que a melhora da
atividade humana no trabalho é visualizada através da seleção dos trabalhadores.
(Barreto 1929)
Na década de 40, ganha projeção a medicina do comportamento que,
firmou-se como dispositivo para o julgamento da rotina e das disfunções que
caracterizavam o cotidiano industrial, dando completa eficiência ao trabalho,
sendo que o operário modelo era aquele que, tanto em condições propícias
quanto adversas, estava capacitado para atuar satisfatoriamente no processo
produtivo, o que incluía o bom rendimento no trabalho e a irrestrita obediência às
ordens da chefia da empresa. (Raul Rocha 1940).
Mudanças de paradigmas
Nos anos 70, introduzem-se contribuições de autores filiados à Medicinal
Social Latinoamericana, as quais diferem da idéia de trabalhador passivo, de
hospedeiro e de paciente, percebendo-o como um agente de mudanças, com
saberes e vivências acumuladas sobre seu próprio trabalho. (Berlinguer 1983)
Como agente, teria a capacidade de transformar e interferir em sua realidade de
trabalho, através da reivindicação de direitos e da participação no controle da
nocividade do trabalho. (Lacaz 1996)
Essa mudança de concepção coincide com o início do processo de
formação da classe operária industrial, no final da década de 1910, a qual
reivindica direitos pela regulação das relações de trabalho, contra a superexploração, procurando estabelecer a duração da jornada, idade mínima para o
trabalho, repouso remunerado, controle do trabalho noturno, trabalho da mulher,
denunciando as péssimas condições dos ambientes das fábricas. (Lacaz 1996)
No Brasil, em meados do século XX, após a Revolução de 30, observamse mudanças visando a implantação da indústria sob o comando de Getúlio
Vargas, o Estado estabelece pela primeira vez, através da Consolidação das
Leis do Trabalho (CTL), uma regulamentação sobre: exigências gerais para as
condições de trabalho no que diz respeito à iluminação, ventilação, à salubridade
e aos espaços das indústrias. (Faleiros 1992).
O programa SENAI, criado em 1942, visa a utilização da psicologia nos
serviços de orientação e seleção de alunos e de pessoal para os trabalhos
da indústria. Os estudos e aplicações da psicologia concentram-se no uso de
testes e mensurações psicológicas para a predição de comportamento escolar
e profissional. (Santos 1975). Desta forma, o Brasil incorporava o conceito de
medicina social que se desenvolvera na Europa desde o século XIX. O trabalhador
passa a ser assistido pelo Estado, que se preocupa não só com sua saúde física,
como também com sua adaptação psíquica ao trabalho. (Gomes 1994)
Nos anos 50, uma série de empresas de grande porte, algumas estatais
e as multinacionais, começam a investir no sentido de manter serviços de
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assistência médica próprios, a ser desenvolvido por uma secção médica no
interior das empresas, porém, avalia-se que os patrões adotam a prática do
controle profissional da aptidão ou inaptidão dos trabalhadores em vez da prática
do controle das condições de trabalho. (Oliveira and Teixeira 1952)
Ainda com o objetivo de obter maior produtividade e de frear o movimento
de adesão aos comunistas, um grupo de empresário cria, em 1946 uma
instituição de reabilitação e prevenção para operários inserida no Serviço Social
da Indústria (SESI), que oferece serviços de educação, médicos, odontológicos
e assistenciais. (Oliveira and Teixeira 1952)
Impunha-se, agora, a atuação multiprofissional, na perspectiva de analisar
e intervir sobre os locais e ambientes de trabalho, na ânsia pelo controle dos
riscos medidos nos ambientes de trabalho, conforme preconizavam as escolas
norte-americanas de Saúde Pública com o Harvard, Johns Hopkins e Michigan.
(Mendes 1995). Vislumbra-se nesse período. a proliferação dos Serviços Médicos
de Empresa, que tiveram forte influência do Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP) - órgão criado sob o patrocínio do governo norte-americano durante a II
Guerra Mundial visando ao controle sanitário das condições de vida e trabalho
na época da exploração da borracha na Amazônia. (Lacaz 2007)
Já no início dos anos 80, em São Paulo, vislumbra-se uma ação de
alguns setores do movimento sindical – metalúrgicos, químicos, petroquímicos
- no sentido de cobrar da rede de serviços de saúde pública, um envolvimento
com as questões de saúde relacionadas ao trabalho, criação do Departamento
Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho
(DIESAT) que terá importante atuação na discussão do rompimento com o
assistencialismo médico existente dentro dos. (Lacaz 2007)
Estas ações de saúde ocupacional incorporadas na rede de serviços
de saúde pública, em 1982, determinam a preocupação básica dos serviços
de saúde ocupacional com a saúde do trabalhador, considerando a saúde dos
trabalhadores como um todo e desenvolvendo parâmetros para a sua integração
nos serviços de saúde dos países. (OMS 1982)
Uma lição que a experiência histórica no Brasil mostrou é que na busca
por direitos, os trabalhadores, elegem o Estado como interlocutor, num espaço de
luta política pela incorporação dos interesses dos dominados, na perspectiva de
construção de uma contra-hegemonia ao planejar e executar políticas públicas
que atendam às demandas sociais dos trabalhadores organizados, dentro da
noção de políticas públicas (Fleury 1994).
Conclusão
A história da Saúde Ocupacional demonstra o interesse do Estado
Capitalista no retorno financeiro do investimento na prevenção de doenças
associadas ao trabalho. A força motriz da construção da Medicina Ocupacional,
com a criação dos Departamentos Médicos nas empresas provém do impulso
de minimizar os prejuízos decorrentes dos afastamentos e absenteísmo dos
empregados.
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Porém, independentemente das justificativas observadas, verifica-se uma
evolução positiva na preocupação com o bem-estar do trabalhador, visualizadas
pela inclusão de equipes multiprofissionais na assistência e prevenção de lesões
relacionadas ao trabalho no modelo de gestão atual.
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