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O trabalho ocupa a maior parte do tempo da vida. Por isso fala-se 
da sua centralidade na vida dos sujeitos. Apesar deste lugar na existên-
cia humana, o conhecimento a respeito do trabalho, sobre o que cada 
um faz, a disponibilidade de meios para este fazer, o que enfrenta no 
labor diário, as maiores ou menores exigências e, especialmente, as re-
percussões do trabalho na vida dos sujeitos trabalhadores, ainda consti-
tui espaço restrito ao se comparar esta área a tantas outras da produção 
do conhecimento.

Sendo o trabalho uma prática social, mutifacetada e complexa, sua 
apreensão requer múltiplas abordagens teóricas e metodológicas.

No Brasil, a produção científica no campo da Saúde do Trabalha-
dor (ST) remonta, particularmente, às ultimas décadas. Artigo de Rego 
et al., de 2005,3 descreve a produção em ST no nosso meio a partir 
dos Congressos Brasileiros de Epidemiologia. Para os autores, a Cons-
tituição Federal de 1988 – que insere a ST como campo de atuação do 
Setor Saúde – é um divisor de águas nesta trajetória. A produção da 
ST encontra espaço crescente nas reflexões de pesquisadores, além da 
Epidemiologia, com apropriação de métodos de estudo do trabalho hu-
mano, como é o caso da produção de autores que têm como referência a 
Análise Ergonômica do Trabalho. Muitas perspectivas metodológicas já 
estão dando frutos na nossa produção local, fomentando, na comunida-
de científica, o debate de importantes questões a respeito do Trabalho.

Porém, esta recente e crescente produção ainda não é capaz de al-
terar a invisibilidade do sofrimento de muitos trabalhadores, seja no Se-
tor de Serviços, seja na Indústria, ou no Trabalho Artesanal. Além disso, 
a utilização do conhecimento produzido na geração de intervenções que 
visem melhorar a condição dos trabalhadores ainda é muito incipiente, 
ou seja, registra-se ainda uma pequena apropriação deste conhecimento 
pelo movimento social, e um baixo volume de projetos de extensão da 
Universidade nos locais de trabalho.

Nesta seção, reúnem-se nove capítulos. O primeiro deles é dedi-
cado ao estudo do trabalho em um importante segmento de atuação 
de trabalhadores da saúde, a Unidade de Terapia Intensiva. Analisa as 
exigências das tarefas postas aos fisioterapeutas em um contexto no 
qual os meios disponíveis são insuficientes. O segundo capítulo aborda 

3 RÊGO, M.A.V. et al.. Saúde do Trabalhador nos Congressos Brasileiros de Epidemiologia. 
 Revista Baiana de Saúde Pública, v. 29 n. 1, p. 69-79, jan./jun. 2005.
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outra categoria de trabalhadores do Setor de Serviços, os delegados de 
polícia, descrevendo as características do seu trabalho e as repercussões 
sobre sua saúde, num cenário de crescente violência urbana. Os dois 
capítulos seguintes dedicam-se ao estudo do trabalho e saúde dos tra-
balhadores no Segmento de Limpeza Urbana, área crucial de atuação de 
trabalhadores para a vida nas cidades. O terceiro capítulo desta seção 
traz a experiência dos catadores de materiais recicláveis, esta “nova” ca-
tegoria, e o quarto se dedica ao estudo das exigências do trabalho (e sua 
relação com os distúrbios musculoesqueléticos) entre trabalhadores de 
coleta de lixo doméstico. O trabalho de mulheres na pesca artesanal é 
objeto de um estudo etnográfico que compõe o quinto capítulo, e no 
sexto capítulo encontra-se uma contribuição ao estudo do trabalho e 
sua repercussão sobre a saúde de trabalhadores dos Centros de Apoio 
Psicossocial. Este estudo revela o paradoxo que é ter por missão cuidar 
de quem padece do transtorno psíquico, e ter a própria saúde ameaça-
da por condições de trabalho inadequadas. Os distúrbios da voz, tão 
relevantes, particularmente nos novos processos de trabalho como o 
telemarketing, são objeto do sétimo capítulo. Depois deste, uma investi-
gação, dedicada ao estudo de condições do meio ambiente do trabalho, 
compõe o capítulo que fornece elementos para se conhecer aspectos de 
um local de trabalho muito especial, a escola. No último capítulo des-
ta seção encontra-se uma análise da evolução da Previdência Social no 
Brasil, sua relação com a notificação de acidentes de trabalho, a adoção 
do Nexo Técnico Epidemiológico e sua implantação sob a perspectiva 
da Gestão da Informação. Este conjunto de capítulos traz contribuições 
úteis para pesquisadores, profissionais de saúde e movimento social, 
na perspectiva da construção do direito ao trabalho sem sofrimento, do 
trabalho com dignidade e prazer.   
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