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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Introdução

Sem dúvida, nas sociedades urbano-industriais contemporâneas são necessárias
abordagens sistêmicas e integradas dos conhecimentos concernentes ao mun-

do do trabalho – processos de produção e consumo –, saúde e meio ambiente.
Estas sociedades trouxeram elementos inéditos e marcantes para a vida social e
para as relações das atividades humanas com a biosfera, criando formas de
viver e de trabalhar questionáveis sob a perspectiva da saúde humana, pois são
extremamente predatórias com relação ao meio ambiente e espécies vivas.

O presente trabalho tem como objetivo, mais geral, contribuir para a cons-
trução de um ‘olhar’ interdisciplinar, integrado e contextualizado historicamen-
te, sobre as dimensões do trabalho, da saúde e do meio ambiente, interpretando-
as à luz das contribuições de vários autores, em diversos campos disciplinares.
Pensamos ser possível estabelecer canais de diálogo entre autores que, embora em
disciplinas distintas, têm se voltado para a construção de categorias mediadoras
entre indivíduo e sociedade, entre o social e o biológico, entre permanência e
mudança nos planos físico, psíquico, social; para a interdependência entre dimen-
sões socioculturais e físico-químico-biológicas que se materializam, amalgamados,
segundo tempos próprios diferenciados, porém intimamente entrelaçados...

Sendo históricos os campos de conhecimento (Bourdieu, 1975, 1983; Mi-
nayo, 1993, 2001; Leff, 1994) e pelo fato de as temáticas de saúde, trabalho,
riscos industriais e meio ambiente terem sido desenvolvidas, predominantemente,
como vertentes autônomas até muito recentemente, convém apresentar uma
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breve retrospectiva de suas trajetórias para clarificar e contextualizar a proble-
mática sob uma perspectiva sociológica, propiciando elementos para ulteriores
aprofundamentos.

A Problemática Trabalho e Saúde numa Perspectiva

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sociológica

Vários campos científicos começaram a problematizar, de forma sistemáti-
ca, as realidades, seja do mundo do trabalho e das organizações, seja da saúde,
seja de ambos, nas sociedades modernas. A sociologia, filha da modernidade –
da revolução industrial, da revolução francesa e do Estado Moderno – vai se
debruçar sobre as sociedades em ebulição, berços de tais processos. Através de
suas diferentes abordagens, revelará a complexidade dessas sociedades, dos su-
jeitos sociais e as problemáticas sociais emergentes.

Nas ciências sociais, Marx e Engels problematizaram, de forma pioneira, as
relações entre trabalho e saúde. Durkheim enfatizou as condições de organiza-
ção do trabalho moderno, entendendo a divisão do trabalho como a dimensão
geradora de uma nova forma de solidariedade equilibradora das sociedades
modernas (solidariedade orgânica) e, em sua perspectiva funcional-evolucionis-
ta, interpretando os aspectos aviltantes do trabalho humano como necessaria-
mente transitórios. Weber, embora apresente uma visão crítica e pessimista so-
bre a organização da sociedade moderna, preconiza a sua eficiência, legitimada
por uma genérica racionalidade (econômica-instrumental, segundo Habermas).
Os desdobramentos a partir dessas matrizes teóricas vão resultar em novos cam-
pos, disciplinas e/ou enfoques desses problemas ao longo do século XX.

A questão do controle no trabalho passou a integrar diferentes objetos de
pesquisa, delineando campos especializados da ciência ocidental, notadamente a
“organização científica do trabalho” (taylorista) e seus desdobramentos no cam-
po da administração, da psicologia e das organizações – Escola de Relações
Humanas e suas variantes, Análise Sócio-Técnica –, da engenharia, da medicina
ocupacional, da higiene industrial e da toxicologia, do direito do trabalho, dentre
outros, e, mais recentemente, da ergonomia e da psicodinâmica do trabalho
(déjouriana).

As preocupações e ‘olhares’ sobre a relação entre trabalho e saúde, contu-
do, remontam a muitos séculos. Desde a antigüidade até hoje – notadamente
Georgius Agrícola e Paracelso no século XVI, Bernardino Ramazzini na passa-
gem do século XVI ao XVII, Percival Pott no século XVIII, William Farr no
século XIX e vários pesquisadores no século XX –, a humanidade tem acumu-
lado conhecimentos sobre o adoecimento e as atividades de trabalho.
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Os fundamentos para uma abordagem cada vez mais consistente e siste-
mática se desenvolveram com a nascente sociedade moderna, cuja realidade do
mundo do trabalho mudou radical e progressivamente com a Revolução Indus-
trial – revolução das relações sociais, da tecnologia e das relações entre os ho-
mens e o meio ambiente – com a crescente urbanização da vida e o progressivo
peso do conhecimento científico na vida social. Inauguraram-se novos perfis de
morbi-mortalidade das populações, novos riscos à saúde no trabalho, números
crescentes de acidentes de trabalho e doenças dele decorrentes.

A abordagem predominante nesta trajetória, a partir da revolução técnico-
científica e da hegemonia do positivismo, caracteriza-se pelo foco específico e
isolado sobre certos agentes ambientais físicos e químicos (a exemplo do asbes-
to ou amianto, da radiação ionizante, do cromo, do benzeno etc.) e pela relação
de (mono)causalidade com as patologias detectadas em trabalhadores. Os cam-
pos da medicina do trabalho e dos estudos epidemiológicos foram sendo
moldados e consolidados, utilizando e absorvendo, continuamente, os avanços
no campo da clínica médica.

A questão específica da saúde e segurança no trabalho toma impulso no
século XIX, principalmente na Inglaterra. Os avanços sociais iniciados no berço
da Revolução Industrial vão se desenvolver nos países europeus e, posterior-
mente, nos EUA. Trata-se de um caminho com muitos avanços e retrocessos,
não sem razão. A rede de relações das sociedades urbano-industriais foi tecida
mediante relações sociais marcadas pelo conflito de classes, profunda desigual-
dade, pelo antagonismo e por interesses divergentes. Assim, os séculos XVIII,
XIX e XX, até a década de 60, vão se caracterizar por contínuas lutas e conquis-
tas sociais em torno dos níveis de salários, da duração da jornada de trabalho,
das restrições ao trabalho dos menores e mulheres, da regulamentação das ho-
ras extras, do trabalho noturno, dos adicionais de insalubridade e periculosida-
de, que permitiram, dentre outros elementos, a construção da noção de cidada-
nia social nestas sociedades. O ápice desse processo no mundo capitalista oci-
dental envolveu o New Deal nos EUA e a construção do Estado de Bem-Estar
Social na Europa, tendo como pilares o reconhecimento de diferentes forças
sociais (representações sindicais de trabalhadores e patronais) como legítimos
interlocutores e sujeitos sociais, além do papel regulador do Estado contra a
ameaça do darwinismo social que corresponde à expressão máxima do capita-
lismo sob a forma liberal de regulação.

Os campos científicos, anteriormente mencionados, se consolidaram nos
marcos de um mundo do trabalho taylorista-fordista. Neste terreno social fo-
ram desenvolvidas, grosso modo, desde perspectivas visando à manutenção, ao
equilíbrio e ao aprimoramento dos sistemas sociais – subtraindo do campo
científico a noção de sujeito social ou incorporando-o, porém fragmentado ao
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extremo, no individualismo metodológico – até perspectivas de transformar a
fundo tais sociedades e seus alicerces. Assim, foram realizadas pesquisas, análises
diversas e proposições de ação na dimensão do controle social e da organiza-
ção do trabalho nestas sociedades industriais. Práticas que se difundiram pionei-
ramente nos países fordistas centrais e, posteriormente, com cruciais diferenças,
nos países fordistas periféricos – Brasil, México, Índia, por exemplo –, configu-
rando uma civilização industrial marcada, hoje – com seus padrões de produ-
ção e consumo –, por uma profunda crise (social e ecológica) e uma trajetória
insustentável sob a perspectiva do tempo social, do tempo intergeracional e do
tempo individual humano e de muitas espécies.

A história do trabalho nas formas de civilização construídas nos últi-
mos quatro séculos tem legado numerosos problemas para a reprodução
social e biológica das populações humanas (e outras). A despeito de suas
variações culturais, consolidou-se um modo de produção radical em que o
processo de trabalho passou a ser um veículo do processo de valorização
de capital. Seu caráter social concentrador e excludente gerou uma dinâmi-
ca de reprodução das populações que alimenta uma superpopulação relati-
va face à crescente capacidade tecnológica e de produção. Numa perspec-
tiva macrossocial, são mantidas e re-criadas diferentes formas de exclusão
social, apesar dos patamares de produção atingidos serem suficientes para
viabilizar sociedades sem fome e com equanimidade.

O desenvolvimento da tecnologia e das formas organizacionais subordi-
nadas às leis de acumulação refaz, historicamente, esta dinâmica de reprodução
social excludente a partir tanto dos padrões de produção (dominados pelas
formas de trabalho alienado processado em novos patamares tecnológicos)
quanto de consumo (socialmente diferenciado, entre países do Norte e do Sul e,
internamente, dentro de cada país), cuja simbiose e capacidade de gerar proble-
mas para a saúde pública e, inclusive, para o meio ambiente, têm sido em escala
crescente, ampliada e cumulativa, pois a negligência em relação aos mecanismos
reguladores da biosfera e aos limites biológicos humanos (seus ciclos e dinâmica
de reposição) tem se constituído numa tendência inerente ao sistema capitalista
de produção e consumo. Na fase fordista, consolidou-se o caráter predatório
com relação ao meio ambiente e, pela regulação do Estado keynesiano e devi-
do aos movimentos sociais, foram construídos limites importantes ao uso pre-
datório de seres humanos no trabalho. Na atual fase de capitalismo financeiro e
política de regulação neoliberal, os freios sociopolíticos foram retirados e as
tendências predatórias tendem a se acentuar, tanto em relação aos limites psico-
biológicos humanos no trabalho, quanto ao meio ambiente (principalmente pelo
controle dos recursos naturais fósseis), configurando uma pós-moderna barbá-
rie de alta tecnologia.
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Numa outra perspectiva, microssocial, podemos observar o mundo do tra-
balho dentro de seus limites de espaço organizacional, no qual os seres humanos
dispendem, no mínimo, um terço do seu tempo diário e metade do seu tempo
vígil. As reflexões de Marx, Coriat, Braverman, entre outros, demonstraram as
profundas transformações históricas ocorridas neste espaço, particularmente do
arranjo entre objeto, instrumento, produto do trabalho e trabalhador no processo
de trabalho subordinado materialmente ao processo de valorização do capital.
Desde a cooperação simples, a manufatura, o maquinismo até a automação (na
primeira, segunda e terceira revoluções industriais), a degradação do trabalho hu-
mano se manifesta pela progressiva separação entre trabalho de execução e traba-
lho de concepção e controle, isto é, pela polarização entre o trabalho dominado e
gestores. Se este processo foi histórica e pioneiramente detectado nos ramos in-
dustriais, carros-chefe da primeira e segunda revolução industrial, a partir da déca-
da de 60, e no Brasil dos anos 80, é perceptível noutros setores como o terciário,
particularmente nos serviços bancários ou, mais recentemente, em televendas ou
telemarketing.1 Se pensarmos em termos da divisão internacional do trabalho, atu-
almente em curso, tal processo se realiza entre países, configurando, sem dúvida,
uma nova ordem mundial (Hobsbawm, 1995; Altvater, 1995; Guimarães, 2000)
entre países fordistas centrais e periféricos.

Em suma, nessas formas de organização do trabalho, as mudanças históri-
cas essenciais ocorreram, sobretudo e inicialmente, em função da revolução nas
relações sociais, isto é, nas relações entre os homens no mundo do trabalho
quanto à propriedade dos meios de produção e o produto do trabalho – as
mercadorias e homens entre si. Retrospectivamente, e em linhas gerais, os pro-
dutores artesãos deixaram paulatinamente de ser donos dos instrumentos de
trabalho, dos meios de produção, passando a constituir uma massa de despos-
suídos e trabalhadores assalariados que se expande ao longo de séculos, junta-
mente com as populações expulsas do campo, trabalhando mediante sua trans-
formação em mercadoria, com a generalização das relações mercantis de assa-
lariamento direto ou indireto. Difundidas as relações de assalariamento, foram

1 Lida-se, nas empresas com uma administração racional que utiliza a arma da insegurança (entre
outros instrumentos) para colocar os trabalhadores em situação de risco, de estresse, de tensão.
Diferentemente da precariedade ‘tradicional’ dos serviços e da construção, a precariedade institucional
das empresas do futuro torna-se o princípio de organização do trabalho e estilo de vida. Como
Giles Balbastre mostrou, certas empresas de televendas ou de telemarketing, cujos assalariados, os
“teleconselheiros devem telefonar a domicílio para vender os produtos, aperfeiçoaram um regime
que, do ponto de vista da produtividade, do controle e da vigilância, dos horários de trabalho e da
ausência de carreira, é um verdadeiro taylorismo dos serviços. Por oposição aos operários
especializados do taylorismo, os assalariados são freqüentemente muito qualificados. Mas o protó-
tipo dos operários especializados da ‘nova economia’ é sem dúvida a caixa de supermercado,
convertida pela informatização do registro dos preços em verdadeira operária de linha, cujas
cadências são examinadas, cronometradas, controladas, e cujo emprego do tempo varia ao sabor das
variações do fluxo de clientes; ela não tem a vida nem o estilo de vida de uma operária de fábrica,
mas ocupa uma posição equivalente na nova estrutura”. (Bourdieu, 2001: 50-51).
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construídas socialmente as formas de regulação do trabalho, criando-se a noção
de emprego (fordista, com garantias e direitos trabalhistas – limite da jornada
de trabalho, descanso semanal remunerado, férias anuais, aposentadoria...).

Hoje, recria-se o trabalho (sob formas precárias, parciais e temporárias) e
reduz-se, ao máximo, o emprego (fordista). Senão, vejamos: diversos mecanis-
mos de agressão à saúde advêm do fato dos assalariados passarem a trabalhar
numa certa jornada de trabalho, com duração de muitas horas diárias sob traba-
lho prescrito, devendo se adaptar aos ritmos novos de trabalho. Progressiva-
mente será transformada a própria materialidade do ambiente de trabalho. Ins-
talações, equipamentos e materiais serão modernizados e crescentemente utili-
zados, implicando o aumento da densidade de equipamento por metro quadra-
do e a concentração de agentes agressivos à saúde decorrentes das vibrações, do
ruído, da temperatura, da alta concentração de poluentes etc. Vão se configurar,
assim, novos regimes de trabalho que potencializam os agentes agressivos pree-
xistentes e trazem novos agentes interativos de distintas naturezas (físicos, quí-
micos, ergonômicos e organizacionais) e são executados sob ritmos cada vez
mais velozes e predeterminados, prescritos e exteriormente decididos.

Sob um comando cada vez mais exterior, o trabalhador assalariado e des-
possuído de meios deve obedecer aos procedimentos de execução impostos e
prescritos, bem como ser capaz de adaptar-se e ajustar-se sociopsicobiofisica-
mente às máquinas (requisitos de operação, posturas, gestos repetitivos, veloci-
dades...) e às tarefas cada vez mais parceladas, fragmentadas, desprovidas de
sentido. Pari passu, segmentos de assalariados são progressivamente especializa-
dos na gestão, na organização e no controle da produção e do trabalho – inicial-
mente os capatazes e supervisores, hoje managers, gerentes, parceiros empreen-
dedores, colaboradores etc.

O aprofundamento da divisão do trabalho por meio do parcelamento em
tarefas e seu encadeamento ocorre com o taylorismo e o fordismo, que consoli-
dam a perda do domínio, conhecimento e controle do processo laboral pelo
agente do trabalho. Dá-se a polarização máxima entre trabalho de concepção e de
execução. Materializa-se a inversão radical da relação natural entre agente, instru-
mento e objeto do trabalho. O trabalhador passa de agente a apêndice do proces-
so de trabalho (Marx, 1959; Braverman, 1980; Friedmann, 1964; Laurel, 1983).

A excessiva decomposição dos postos de trabalho e a simplificação de
tarefas favoreceram, historicamente, a desqualificação do trabalho e a sua con-
seqüente desvalorização. Simultaneamente, viabilizaram-se a intensificação e o
preenchimento dos poros da jornada que, quando ocorre sobre uma mesma
base técnica, nada mais é que um eficiente mecanismo de extração de mais-valia
absoluta. Tal mecanismo pode operar perfeitamente em plena ‘era da subsunção
real do trabalho ao capital’ (ou ainda em plena mudança dos processos de pro-
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dução para bases microeletrônicas), tanto mais eficientemente quanto mais frá-
geis forem as formas de resistência dos trabalhadores. No limite, tem atuado
como instrumento de liberação absoluta e relativa de trabalhadores do processo
de produção, com a proliferação das modernas e pós-modernas formas de tra-
balho precário e desemprego. Diversos autores têm demonstrado a atualidade
de tais mecanismos nos estudos sobre a terceirização ‘selvagem’ em países peri-
féricos, como o Brasil, ou mesmo em países centrais como França, Bélgica e
Inglaterra (Appay & Thébaud-Mony, 1997).

A noção de trabalhador coletivo contém, em si mesma, uma divisão técni-
ca do trabalho complexa que, historicamente, apresenta-se como o crescente
domínio do trabalho morto ou pretérito (materializado nos equipamentos, má-
quinas e instalações) sobre o trabalho vivo. Os mecanismos de controle – exte-
riores ao trabalhador de execução – se materializam não somente na figura do
supervisor, coordenador, gerente (diversas denominações dos postos de con-
trole do trabalho dominado), mas também na própria maquinaria e nos atuais
sistemas informatizados viabilizados pela terceira revolução industrial. As linhas
de montagem do fordismo refletem bem esta passagem histórica de ‘homoge-
neização da técnica ao capital’. As relações de poder e dominação se reprodu-
zem, no limite, até nos equipamentos. A tecnologia é “historicamente moldada“
sobre as bases do trabalho alienado. Em suma, o processo técnico de trabalho
mistura-se ‘organicamente’ ao processo de valorização, amalgamando e se
transmutando em formas tecnológicas e organizacionais.

A natureza das agressões à saúde do trabalhador depende, basicamente, das
condições materiais e ambientais do trabalho e da organização do trabalho em si
– hierarquia e divisão do trabalho, intensidade e velocidade do processo, trabalho
fragmentado e repetitivo, conteúdo do trabalho, regime de turnos, tensão, mono-
tonia, pressão de tempo, relações coercitivas, horas extras etc. (Déjours, 1987).

As formas de agressão e de controle sobre os indivíduos e seus efeitos
sobre a dinâmica do equilíbrio biopsicofísico foram se tornando mais comple-
xas e sutis, permeando desde as relações sociais até o espaço material ambiental,
espaço social contínua e dialeticamente se difundindo nos espaços-tempos inte-
riores dos indivíduos. Relações sociais de dominação interiorizadas e espaços da
subjetividade crescentemente invadidos por práticas abertamente coercitivas ou
sutis e, mais recentemente, ditas ‘participativas’ e ‘consensuais’.

Ainda que com especificidades e variações, as formas de processo de traba-
lho engendradas neste amplo período histórico guardam, entre si, algo em co-
mum: transformações na divisão do trabalho no sentido do trabalho dominado e
subordinado ao processo de valorização, marcado pelo estrito controle (e agres-
são) sobre os indivíduos ao longo da jornada laboral (que hoje invade a privacida-
de do espaço-tempo doméstico, familiar e individual), tornando-se mais complexa
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e originando novos requisitos/impactos, mediata ou imediatamente, sobre a cons-
tituição neuropsicofísica dos seres humanos e suas representações sociais.

Este processo é intensificado a partir das últimas décadas do século XX,
momento do capitalismo marcado pela flexibilização do trabalho – através da
terceirização, demissões em massa, programas de demissão voluntária –, confi-
gurando estratégias de ajuste econômico das empresas numa conjuntura de ino-
vações tecnológicas, concentração e centralização de capital, descolamento en-
tre base material da economia e acumulação.

Trata-se da

nova fase do sistema capitalista mundial, qual seja, o processo de
financeirização da economia, onde a lógica financeira se sobrepõe à lógica
produtiva, determinando um papel central aos bancos e instituições
financeiras. Neste contexto, prevalecem a lógica e os valores da especulação
e dos investimentos fictícios e improdutivos, onde a velocidade das
informações sobre as possíveis operações e movimentos do mercado
financeiro assume uma centralidade até então nunca verificada. Além do
mais, a abertura dos mercados e sua total internacionalização – apoiados
nas redes informatizadas – geram uma compressão do tempo e do espaço
e nunca o famoso slogan “time is money” foi tão fortemente justificado
como nos dias atuais. É sob esta lógica que a volatilidade, flexibilidade e a
descartabilidade vão impregnando as relações sociais e transformam-se em
valores culturais e ideológicos que se reproduzem por todas as formas de
trabalho em nossa sociedade. (Druck et al., 2001:2)

Ao projetar um olhar sobre essa trajetória na perspectiva da relação saúde e
trabalho, pode-se perceber uma modelagem social, intensificada no trabalho, de
estruturas e circuitos biológicos e socioculturais que têm elasticidade/plasticida-
de e, simultaneamente, limites. Estes vão modular as transformações/adapta-
ções dos indivíduos ou seu colapso, a exemplo do que ocorre no karoshi –
morte súbita por excesso de trabalho. Sob a perspectiva da sociologia bourdieu-
siana, poderia significar uma expressão de incompatibilidade/ruptura com o
habitus prevalecente no espaço social do trabalho, pelo alto nível de estimulação
contínua – que se transmuta em agressão – dos circuitos neuroendocrinovascu-
lares biológicos dos indivíduos na organização do trabalho, como bem demons-
tra Uehata (1990).

O processo de trabalho configura a dimensão do espaço-tempo social em
que o trabalhador – para obter os meios para sua sobrevivência – é ativado e/ou
desativado em suas potencialidades de fazer-pensar-criar-interagir. Sob o prisma
do indivíduo, corresponde ao espaço-tempo socioindividual em que, simultane-
amente, é agente e objeto, configurando-se o processo laboral como meio de
vida e como meio de desgaste e/ou modelagem neuropsicofísica.
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Subordinado ao processo de valorização, o processo de trabalho tem se
consolidado como um potente meio de desgaste/modelagem de grandes con-
tingentes de seres humanos e, conseqüentemente, se constituído em objeto de
reivindicações e conquistas por parte das organizações sindicais (a exemplo das
Lesões por Esforços Repetitivos (LER) no Brasil e de movimentos sociais mais
amplos (a exemplo do karoshi no Japão). Em países periféricos, com estruturas
muito autoritárias de organização político-econômico-social, o caráter predató-
rio do trabalho é bastante acentuado e nítido, como evidenciam estudos de Pos-
sas, Cohn, Costa, Ribeiro, Lacaz, Mendes, dentre outros, que abordaram pionei-
ramente a relação entre trabalho e saúde no Brasil.

Devemos ressaltar que, inicialmente,

as relações entre trabalho e doença foram percebidas de maneira direta,
imediata e fragmentada: o trabalhador estaria exposto, em determinadas
ocupações, a riscos ‘específicos’ de adoecer e morrer, devendo ser protegido
e cuidado, na prática tradicional da Medicina do Trabalho. Assim, no que se
refere ao objeto de estudo, a “saúde ocupacional-medicina do trabalho”
volta-se para os fatores de risco relacionados ao trabalho, mas reduzidos
aos agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos, mecânicos do
ambiente de trabalho e as doenças profissionais clássicas e os acidentes de
trabalho. (Lacaz, 1996:117)

Estes são os marcos de construção do pensamento clássico da saúde ocu-
pacional, que produz um instrumental essencialmente técnico para compreen-
der e atuar no âmbito do trabalho, riscos e saúde, entendendo-os como um
problema técnico do ambiente material do trabalho que deve ser ‘decomposto’
e analisado em seus elementos constituintes, incorporando os conhecimentos da
clínica médica – voltada, metodologicamente, para o “indivíduo”. Nesta pers-
pectiva, são construídas as medidas preventivas e supostamente curativas, com
base em modelos mono ou multicausais, nos limites da dimensão intra-fabril.

Contudo,

acompanhando o processo social, as mudanças nos processos de trabalho, o
modo de viver dos grupos humanos, refletido nas formas de adoecer e
morrer, e o movimento e organização dos trabalhadores, esta prática vem
sendo modificada, ampliada na Saúde Ocupacional e transformada na Saúde
do Trabalhador. Nesta abordagem da questão, a explicação do adoecer e do
morrer dos trabalhadores está baseada no significado cultural, político e
econômico que a sociedade atribui aos seus corpos. Os fenômenos
biológicos são observados na sua dimensão social, e o corpo não é visto
apenas como um agregado de células, formando órgãos e sistemas, mas
considerado em suas relações com a Natureza, na sua capacidade de criar e
recriar-se, através do Trabalho. (...) Entretanto, apesar de reconhecer que o
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processo saúde-doença nos trabalhadores não é determinado apenas no
âmbito da fábrica ou da produção, é indiscutível o papel e a importância dos
riscos gerados pelos processos de trabalho particulares. Poeiras, substâncias
químicas tóxicas, o ruído, a vibração, o calor ou frio excessivos, as radiações,
os microrganismos, posturas de trabalho viciosas, movimentos repetitivos,
a tensão, a monotonia, decorrentes da organização do trabalho, constituem
“cargas” responsáveis por danos à saúde dos trabalhadores, que vão desde a
sensação indefinida de desconforto e sofrimento, até as doenças profissionais
clássicas e aos acidentes de trabalho. (Laurell & Noriega, 1989)

Este campo do conhecimento evoluiu no sentido de abordar, simultanea-
mente, os aspectos técnicos e sociais da relação trabalho e saúde na dimensão
intrafabril. Na América Latina, a produção científica sobre saúde e trabalho se
consolida nas últimas três décadas. Os trabalhos de Laurell no México e de
vários autores no Brasil, tais como Mendes, Dias, Lacaz, Ribeiro, Rigotto, Au-
gusto, Fischer, Tambellini, Câmara, Possas, Seligmann-Silva, dentre outros, e, na
Bahia, Rego, Carvalho e Miranda são marcantes para o enriquecimento desta
abordagem. Ademais, devemos salientar a importância das instituições atuantes
como o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e Ambi-
entes de Trabalho (Diesat) e os Programas de Saúde dos Trabalhadores implan-
tados na rede pública estadual e municipal de saúde em vários estados do Brasil,
a partir de 1985 (Lacaz, 1996). Mais recentemente, tem-se buscado incorporar,
nesta abordagem, a experiência e a voz do trabalhador como sujeito social, no
sentido de superar a visão tradicional que o admite apenas como ‘objeto (inerte,
exterior) de pesquisa’, isto é, elemento passivo de estudos e intervenções.

Assim, a relação saúde e trabalho tem sido tratada de modo a incorporar,
progressivamente, os aspectos da vida social e do processo de trabalho (como
unidade orgânica de processo técnico e de organização social). De forma pano-
râmica, ressaltamos, conforme Fernandes (1996), algumas sistematizações exis-
tentes neste campo de conhecimento que configuram diferentes abordagens: do
desgaste (Laurell & Noriega, 1989), do modo de vida (Possas, 1989), da ergo-
nomia (Wisner, Fischer e Paraguay), da psicopatologia do trabalho (Déjours).
Seligmann-Silva (1994) acrescenta, ainda, campos mais amplos tais como a psi-
cologia social e a organização do trabalho (saúde mental no trabalho) e a pró-
pria epidemiologia.

Por outro lado, a problemática de saúde e trabalho

aparece relativamente tarde na evolução jurídico-institucional de nosso país,
sendo que preocupações pela saúde dos trabalhadores brasileiros surgiram,
inicialmente, nos estudos de médicos que se formavam pelas faculdades
de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia (os objetos de estudo no século
XIX giravam em torno do saturnismo e “emanações“ industriais para o
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meio ambiente e efeitos sanitários, passando no século XX a focalizar os
acidentes de trabalho e trabalho de menores. (Lacaz, 1996:128)2

A partir da década de 70, este campo temático é bastante desenvolvido
(quando surge a Medicina Social Latino-americana e a abordagem da rela-
ção processo saúde/doença e trabalho) e, no Brasil, como vimos, faz-se
presente nas abordagens de pesquisadores de várias instituições acadêmicas,
nas ações práticas de órgãos de governo e movimentos sociais (sindicatos,
mais precisamente).

Ainda que de maneira sucinta, convém resgatar alguns aspectos estruturais
das transformações da sociedade brasileira como referenciais de fundo para as
considerações sobre saúde e trabalho, e para a compreensão do seu caráter
tardio. Em contraste com a trajetória dos países centrais e dominantes no pro-
cesso de industrialização-urbanização mundial, as transformações neste país
ocorreram com lapsos de tempo histórico bem menores e de maneira ‘cirúrgi-
ca’. No século XIX, era uma sociedade ainda escravista. Inicia o século XX
movida por uma economia agro-exportadora, com experiências pontuais e
dispersas de industrialização e assim se mantém até a década de 30, quando são
iniciados, propriamente, os modelos de industrialização e a difusão dos princí-
pios taylorista-fordistas rumo à substituição de importações, consolidados a
partir da década de 50. Com uma forte intervenção do Estado na regulação da
vida social, econômica e política, o país é conduzido para uma intensa internaci-
onalização nos marcos de um capitalismo fordista periférico que combina um
padrão fordista de produção com um modelo altamente concentrador de ren-
da e excludente socialmente, promovido e mantido por diferentes regimes po-
líticos (Ferreira, 1993).3

Assim, é um país que, sob a perspectiva da saúde pública, apresenta um
quadro combinado de morbi-mortalidade “tradicional-moderno” (Possas, 1989).
Por um lado, apresenta doenças e agravos à saúde decorrentes da moderna vida
urbano-industrial tais como stress, distúrbios psíquicos, cânceres, doenças cardi-
ovasculares, ou seja, as doenças crônico-degenerativas, além das lesões/mortes
por causas externas – acidentes de trabalho e de trânsito, homicídios, suicídios –
e doenças do trabalho emergentes com o trabalho taylorizado, novas tecnologi-
as e processos poluidores tais como a Lesão por Esforços Repetitivos (LER),
os cânceres ocupacionais, as contaminações químicas e por radioatividade, a
Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair). Em suma, quadros de morbi-

2 Para maiores detalhes, ver Mendes (1980 e 1995).
3 Referimo-nos aos conceitos de fordismo nos países centrais (fordismo genuíno e suas variações)

e de fordismo periférico, formulados pela Escola Francesa de Regulação. Para o fordismo perifé-
rico brasileiro, ver especialmente Ferreira (1993) e Druck (1999).
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mortalidade associados às diferentes formas de violência das sociedades mo-
dernas urbano-industriais.

Em contrapartida, mantém as doenças da pobreza, da falta de saneamento
básico, da desnutrição (o quadro tradicional que marcou as sociedades ociden-
tais até a primeira metade do século XIX), as doenças infecciosas e parasitárias,
decorrentes das precárias condições de vida das populações. Trata-se, portanto,
de uma sociedade que, a despeito de toda modernização, não realizou uma tran-
sição epidemiológica, mas construiu uma combinação desafiante e complexa de
distintos padrões de morbi-mortalidade.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A Vertente Trabalho e Meio Ambiente

Além dos aspectos anteriormente considerados, salientamos que a trajetó-
ria das sociedades urbano-industriais trouxe uma articulação sui generis dos espa-
ços de moradia e de trabalho, decorrente das bases técnicas cada vez mais com-
plexas. Em primeiro lugar, deve ser destacado o uso de novas fontes de energia.
As sociedades pré-revolução industrial utilizavam basicamente as forças huma-
na e animal como motrizes. A partir de então, passam a utilizar o vapor, a com-
bustão de recursos renováveis e, principalmente, não-renováveis (carvão, petró-
leo)4 chegando-se, no século XX, ao uso da energia nuclear para fins produtivos
e/ou destrutivos.

O moderno sistema industrial capitalista depende de recursos naturais
numa dimensão desconhecida a qualquer outro sistema social na
história da humanidade, liberando emissões tóxicas no ar, nas águas,
nos solos, e portanto também na biosfera. Nestes termos, necessita
de recursos naturais (energias e matérias-primas e também cada vez
mais das fontes genéticas localizadas sobretudo no Sul) e precisa de
“recipientes” (locais de despejo onde os rejeitos gasosos, líquidos e
sólidos possam ser absorvidos e depositados). (...) Mas uma sociedade

4 “As fontes energéticas fósseis decisivas para o atual modelo industrial foram formadas num período
de milhões de anos, à medida que, através da fotossíntese, a energia solar se transformava em carbono
e, pela mineralização deste, em depósitos de carvão de pedra, petróleo e gás mineral.(...) Assim,
surgem, por exemplo, jazidas de carvão mineral e de petróleo. Em nossa percepção, eles constituem
hoje um estoque, uma ilha de sintropia positiva, cuja finitude é evidenciada pelo número previsível
de anos durante os quais podem ser explorado. No caso do petróleo, é possível fazer uma estimativa
dos estoques (na data de 1.1.1991). Admitindo uma exploração nos termos de 1990, pode-se também
indicar o período provável de duração de sua utilização futura (estática): na média de todas as reservas
atualmente conhecidas esta duração ainda seria de justos 45,4 anos [o autor faz várias ressalvas que
permitem elastecer este prazo, com a exploração de novas reservas] A humanidade pode viver durante
muito tempo da substância terrestre. Mas isto não é possível ad infinitum. Quando comparada aos
milhões de anos durante os quais as ilhas de sintropia se converteram materialmente no petróleo, sua
utilização industrial corresponde a menos do que um segundo da história da Terra” (Altvater, 1995:46-7).
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industrial capitalista é expansiva no tempo e no espaço; ela se amplia,
e aceleradamente. Mesmo com crescimento zero, que é visto por uma
série de ecologistas como solução para os problemas ambientais, gasta-
se energia e matérias-primas, ainda que o crescimento em valor
econômico/monetário seja zero ou negativo. Poderá até mesmo
ocorrer que, com crescimento zero, o ônus ambiental seja maior do
que com crescimento positivo, devido à obrigação de poupar custos
no sistema econômico. Portanto, o problema não reside na dimensão
dos coeficientes de crescimento econômico, mas no modo de
regulação do ‘metabolismo’, da troca material entre natureza,
indivíduo e sociedade.(Altvater, 1995:29-30)

Conseqüentemente, as máquinas, equipamentos e instalações foram se
configurando materialmente cada vez mais potentes e incorporando, pro-
gressivamente, atividades anteriormente realizadas pelos homens (alteran-
do-se, continuamente, a relação entre trabalho vivo e trabalho morto, preté-
rito). Expande-se capacidade produtiva com escalas inéditas para a humani-
dade e, conseqüentemente, o uso de volumes crescentes de recursos natu-
rais (água, matérias-primas, insumos), a criação de recursos sintéticos (subs-
tituindo as antigas e empregadoras lavouras de algodão, fibras naturais, bor-
racha, produção de cerâmica etc.), o uso crescente de novos materiais, par-
ticularmente a partir da Segunda Guerra Mundial com o impulso à indústria
química e petroquímica (Freitas, Porto & Gómez, 1995)5 e a geração de
quantidades crescentes de resíduos industriais de maior ou menor grau de
risco para a vida humana. Social e economicamente, este padrão de produ-
ção vai adquirir uma forma cada vez mais concentrada e intensiva em capi-
tal, cuja expansão e crises se traduzem, hoje, na globalização da economia,
no ressurgimento, com maior força, da exclusão social e da diferenciação
entre países do Norte e do Sul, ricos e pobres, e na emergência e consolida-
ção de problemas ambientais locais e globais.

Os padrões de produção e consumo das sociedades contemporâneas
ainda têm como características básicas: 1) a centralidade do trabalho; 2) o
caráter fossilista, pois “se baseia em fontes energéticas fósseis e na explora-

5 Segundo o Programa Internacional de Segurança Química, existem mais de 750.000 substâncias
conhecidas no meio ambiente, sendo de origem natural ou resultado de atividade humana (IPCS,
1992). Cerca de 70.000 são cotidianamente utilizadas pelo homem, sendo que aproximadamente
40.000 em significantes quantidades comerciais (IPCS & IRPTC, 1992). Desse total, calcula-se que
apenas cerca de 6.000 substâncias possuam uma avaliação considerada como minimamente adequada
sobre os riscos ao homem e ao meio ambiente. Acrescente-se a este quadro a capacidade de inovação
tecnológica no ramo químico, que não só vem complexificando os sistemas tecnológicos de
produção, como colocando disponível no mercado a cada ano entre 1.000 e 2.000 novas substâncias. (Porto
e Freitas, 1997:11). Ver também Capra (1983).
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ção de matérias-primas minerais” (Altvater, 1995).6 Os patamares tecnoci-
entíficos até então prevalecentes são capazes de interferir profundamente
nos mecanismos reguladores da biosfera (Passet, 1994). Os principais pro-
blemas globais, tais como a destruição da camada de ozônio, aquecimento
global, chuvas ácidas, o esgotamento dos recursos não-renováveis, dentre
outros, têm origem, principalmente, em fontes locais de produção e/ou re-
ciclagem – emissões e resíduos tóxicos gerados – e padrões de consumo
vigentes nos países centrais (Capra, 1983; Beaud & Bouguerra, 1993; Passet,
1994; Sachs, 1994; Martine, 1993; Altvater, 1995).7 Por isso, a solução de
tais problemas é, paradoxalmente, tão exeqüível e inexeqüível. O Acordo
de Kioto é um impasse cuja impedância é, eminentemente, de natureza po-
lítica e econômica, pois significaria um radical redirecionamento dos pa-
drões de produção e de consumo das grandes economias do mundo.

Em face desse quadro, é preciso considerar como grandes desafios não
apenas a crescente exclusão social – escassez socialmente determinada que gera,
por sua vez, diversas formas de violência social – mas, também, os limites e
danos ambientais desses padrões de produção e consumo. Conseqüentemente,
o universo da saúde pública deve contemplar, também, além das doenças e aci-
dentes do trabalho, os problemas gerados pela destruição ambiental oriunda
dos atuais padrões civilizatórios, operados, principalmente, pelas grandes cor-
porações privadas. Os limites e a insustentabilidade destes padrões de produção
e consumo são evidenciados, historicamente, a partir da década de 70, pela su-
cessão de acidentes industriais e casos graves de saúde por poluição química
crônica (Love Canal/EUA), dentre outros (Castleman, 1996). Demonstram ser
ilusórios os muros entre as plantas industriais de setores poluentes e seu entor-
no – rios, mares, ar, terras, fauna, flora, populações humanas próximas e distan-
tes (Capra, 1983; Seva, 1988; Franco, 1993; Freitas, 1996; Freitas, Porto & Go-
mez, 1995; Franco, 1997).

6 “Portanto, o fordismo é uma inovação técnica e social que inclui também um novo modo de interação
com a natureza exterior: esta seria apreendida sobretudo como fonte de recursos, erigindo-se entre os
homens e a natureza uma ‘escada’ tecnológica (Marx); mais do que em qualquer outra época da história social,
a natureza seria apropriada e maltratada, e, portanto, igualmente sistematizada.(...) Assim a restrição ecoló-
gica, que inicialmente perdeu sentido em face da superação das limitações de fontes de energia da
biosfera, adquire renovada importância para a coerência do sistema social e econômico: se não
forem levadas em conta as restrições ecológicas no âmbito dos recursos naturais, bem como dos
rejeitos, torna-se impossível a construção de um sistema econômico e social conveniente.” (Altvater,
1995:88 e 126-127, grifos nossos).

7 Convém relembrar que estimativas recentes indicam que apenas 12% dos estabelecimentos indus-
triais dos países desenvolvidos, concentrando 20% do valor adicionado, são responsáveis por 2/3
do total da poluição industrial (Maimon, 1995) e que tais padrões de produção e consumo estão
voltados praticamente para uma seleta minoria do planeta, dado que menos de ¼ da população
mundial consome 80% dos bens e mercadorias produzidos pelo homem (Martine,1993).
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Parece-nos bastante equivocado um tipo de análise em voga que busca
‘naturalizar’ a ‘sociedade do risco’, despolitizando a questão ao ‘invisibilizar’ e
‘des-responsabilizar’ os principais agentes na criação contemporânea de ris-
cos. Mediante análises histórica e sociologicamente assépticas, os riscos são
pouco qualificados ou indistintamente colocados numa categoria geral e ines-
pecífica (como um ‘dado’, algo inexorável), deixando, lado a lado, riscos de-
correntes de fatores originariamente naturais (catástrofes naturais como raios,
trovões, furacões, terremotos, dentre outros) e aqueles claramente produzidos
social e politicamente (Augusto). Esta segunda categoria de riscos inclui justa-
mente aqueles riscos justificados como ‘inexoráveis’ e ‘legitimados’, seja por
razões de competitividade, seja por razões de Estado. São aqueles riscos con-
cernentes a uma segunda natureza (Kurtz), que aparecem ‘fenomenicamente’
como contaminações produtivas (a partir de plantas industriais) ou contami-
nações/mecanismos destrutivos traduzidos pelos genocídios (indústria da
morte) – aparentemente estancados com o final da Guerra Fria e abertamente
deflagrados nas veias do mundo árabe –, pelo controle das estratégicas reser-
vas de petróleo vitais para alimentar a matriz energética dos padrões de produ-
ção e consumo das grandes economias globalizadas.8

Radicalizando os mecanismos de exclusão social do período fordista, a atual
conjunção dos movimentos de globalização da economia, de reestruturação
produtiva e de políticas neoliberais ameaça e anula conquistas sociais de séculos,
ancoradas no trabalho (que continua tendo centralidade na vida social e dos
indivíduos ‘que-vivem-do-trabalho’). Como vimos, os maiores avanços nestas
conquistas ocorreram nos países-berço da industrialização, nas décadas de ouro
(Hobsbawm), sob a regulação fordista da vida econômica e social. Não sem
razão, a partir da década de 70, configura-se o processo de transferência de
tecnologia e de riscos entre países centrais e periféricos, externalizando riscos,
danos, vítimas, ônus social e político, enfim, buscando paraísos da desregula-
mentação e populações vulneráveis9, configurando, assim, uma divisão interna-

8 Guimarães, ao abordar a questão da estratégia econômica dos EUA, aponta seu objetivo fundamen-
tal: garantir o acesso americano direto às fontes de matéria-prima essenciais à economia americana,
em especial à energia. A política de garantir a liberdade de acesso a matérias-primas estratégicas tem
três vetores: o primeiro, a criação de estoques estratégicos desses materiais nos Estados Unidos; o
segundo, a preservação das reservas americanas desses materiais; o terceiro, o forte desestímulo e
pressão contra políticas de exploração estatal por terceiros países desses materiais, em especial o
petróleo. A permanência, no tempo, desse objetivo estratégico faz com que até hoje os Estados
Unidos tenham atitude hostil em relação à Líbia e ao Irã e que tenham sido levados à Guerra do
Golfo, contra o Iraque, cuja natureza punitiva é exemplar, para reafirmar a importância vital desse
objetivo. Os processos em curso de privatização de companhias estatais de petróleo em vários
países da periferia correspondem a esse interesse americano (Guimarães, 2000:93).

9 Para maiores detalhes, ver Castleman, 1980, 1996; Thébaud-Mony, 1990; Franco, 1993; Freitas &
Porto, 1995; Freitas, Porto & Gómez, 2000; Freitas et al. 2001; Torres & Costa, 2000.
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cional do trabalho com espaços sociopolíticos de dumping social e dumping ambi-
ental,10 apesar de todos os avanços internacionais em legislação ambiental.11

Nesta perspectiva surge, mais recentemente, o Acordo Multilateral sobre
Investimento (AMI), negociado desde 1995, no âmbito da OCDE, com o
objetivo básico de neutralizar as regulamentações dos Estados-nação em seus
territórios. Iniciativa paralisada e colocada em latência pelos movimentos sociais
antiglobalização inaugurados em Seattle e Washington, no final da década de 90.

Neste contexto de globalização, reestruturação produtiva e flexibilização
do trabalho têm proliferado formas precárias e desregulamentadas de trabalho,
a destruição de empregos e um estado generalizado de insegurança e risco de
desemprego. Vários estudos têm demonstrado que esta flexibilização tem de-
gradado as condições de trabalho e o tecido social (Castel, 1988), potencializan-
do seus impactos sobre a saúde. Sociologicamente, torna-se necessário distin-
guir duas vias de agressões à saúde: a da exclusão social no sentido estrito (de-
semprego, subemprego, precário acesso a bens, assistência médico-social, cultu-
ra e educação) e a via da execução do trabalho – seja no emprego regulamentado
(fordista), seja no trabalho desregulamentado – que tem sido intensificada por
meio da polivalência, multifuncionalidade com acúmulo de funções, extensão da
jornada de trabalho e não-reconhecimento das horas extras (perda do referen-
cial de uma jornada de trabalho que respeite os limites biopsicofísicos huma-
nos), maior exposição aos riscos, submissão às condições inseguras de trabalho
por causa da fragilização das ações de resistência coletiva e/ou individual dos
sujeitos sociais.

O conteúdo das reivindicações e formas de organização da sociedade civil
criam e refletem o seu tempo histórico. A intensidade das contradições sociais e
a velocidade de geração dos problemas a partir do mundo do trabalho são, en-
tretanto, esmagadoras. Convivemos com processos seculares como a fome e
doenças infecto-contagiosas e com o surgimento de novos agravos à reprodu-

10 “A transferência de efeitos externos de países já desenvolvidos para sociedades menos desenvolvidas,
mediante uma compensação monetária que nunca é suficiente para cobrir todos os prejuízos (....) constitui
uma possibilidade realmente utilizada. Se fosse exigida a compensação plena dos danos, a transferência
jamais seria efetivada. (...) O que acontece na África ou na América Latina com os rejeitos da Europa e dos
EUA não precisa interessar necessariamente aos americanos e aos europeus (da presente geração). Diminu-
em-se os custos do aumento de produtividade e de riqueza (...) por isso, tornaram-se passíveis de serem
dirigidas também pela via do poder político (e militar) e da corrupção econômica” (Altvater, 1995:150).

11 “O lixo líquido é despejado no mar (off-shore dumping), e o lixo sólido dirige-se a países que, via de regra,
por motivos econômicos de curto prazo, oferecem locais para despejo e incineração de lixo tóxico
(...), contrários a normas legais e que provocariam resistência social nos países industrializados (inclu-
sive dos nimbys). Nos países industrializados, são produzidas anualmente cerca de 500 milhões de
toneladas de rejeitos tóxicos, das quais cerca de 6 milhões de toneladas são ‘transportadas de modo
mais ou menos ilegal a países do terceiro Mundo ou a países do bloco oriental’” (Obertreis, 1989 apud
Altvater, 1995:249). Conforme a OCDE, 20 mil a 30 mil toneladas desse lixo exportado são considera-
das extremamente perigosas.
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ção da população, ainda pouco conhecidos e de difícil controle. Vivemos numa
sociedade de massa em que os aspectos degradantes e agentes agressivos conti-
dos no processo de produção (e nos produtos consumidos) têm raio de ação
cada vez mais amplo (no tempo e espaço), atingindo tanto as populações traba-
lhadoras de alto risco – diretamente submetidas a certas condições de trabalho –
quanto populações ligadas por laços familiares ou de circunvizinhança e gera-
ções futuras.

Populações ‘vulnerabilizadas’, populações em situações de risco têm sido
preocupação de muitos pesquisadores e, no Brasil, salientamos os trabalhos de
Porto e Freitas na vertente dos riscos tecnológicos e acidentes industriais am-
pliados e de Hogan, Torres e Costa, dentre outros, na vertente dos estudos
populacionais e de meio ambiente.

Tentativas de abordar articuladamente as dimensões intra e extrafabril têm
sido produzidas por Freitas, Porto e Gómez (1995) no Rio de Janeiro e por
Franco (1997) nas pesquisas sobre trabalho industrial, saúde e meio ambiente na
Bahia, dentre outros, demonstrando a virtualidade dos limites entre plantas in-
dustriais e áreas residenciais, entre espaço de trabalho e de moradia, e a mobili-
dade dos riscos industriais e agressões à saúde.

Importantes representantes desta abordagem no Brasil, Porto e Freitas
passam pelas vertentes da Engenharia, Toxicologia e Epidemiologia e das
Ciências Sociais realizando análises de causas de acidentes, reconhecendo a
natureza sistêmica e interdisciplinar deste campo temático e a importância do
seu caráter participativo, isto é, um campo aberto à voz/visão/saber de tra-
balhadores e comunidades.

Os autores chamam a atenção para o fato de o debate sobre a análise de
riscos tecnológicos encontrar-se ainda bastante incipiente no Brasil, em con-
traste com o seu estado avançado nos países centrais. Esta observação assume
maior relevância se considerarmos que, no Brasil, durante a década de 80, foram
justamente os ramos industriais altamente poluentes – portadores, por excelên-
cia, dos riscos tecnológicos ambientais – que apresentaram o maior dinamismo
na economia, conforme Torres (1993).

Em concordância com os autores,

acreditamos que um campo recente e vigoroso como vem sendo o da
Saúde do Trabalhador na Saúde Pública brasileira pode avançar em sua
capacidade de pensar-se e atuar incorporando novos elementos aos seus
marcos conceituais. Neste sentido, os enfoques sistêmicos e
interdisciplinares que vêm sendo colocados para as análises de riscos
tecnológicos ambientais podem vir a contribuir, tanto no fortalecimento
de seu rigor científico – o que é necessário e fundamental em um mundo
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onde a técnica e a ciência converteram-se cada vez mais em instrumentos
políticos –, como na sua capacidade de diálogo com outros campos próximos,
particularmente o da Análise de Riscos, e mesmo com outros atores sociais,
principalmente trabalhadores e comunidades expostos aos riscos. (Porto &
Freitas, 1997:118-120)

Por fim, vale salientar que

incorporar a dimensão social implica não apenas fazê-la parte das análises de
riscos – o que de certa forma já vem sendo realizado, embora de maneira
pouco crítica na maioria das vezes –, mas a transformação dos supostos
fundamentais – perspectiva utilitarista e baseada no paradigma do ator
racional – que orientam tanto as análises técnicas como a forma de
organização das sociedades industriais contemporâneas.(...) Isso exige que,
num processo de transformação, envolvendo ciência e sociedade, a
incorporação das Ciências Sociais seja efetiva e, com sua pluralidade e
capacidade de crítica, contribua para o desenvolvimento de análises de riscos
não apenas multi e interdisciplinares, mas também participativas, numa
perspectiva democrática e que reconheça a diversidade das racionalidades,
das percepções e dos interesses que conformam as questões relacionadas
aos riscos – inovação tecnológica, operação dos sistemas, conseqüências
dos acidentes e planejamento das emergências. A superação da perspectiva
dominante nas análises de risco requer, além da incorporação das Ciências
Sociais, a participação daqueles que se transformam nas potenciais vítimas
das tecnologias industriais, inevitáveis experimentos em larga escala social.
(Freitas, 1996:170-71)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Considerações Finais

Primeiramente, ressaltamos o esforço dos diversos autores considerados
para construir e aprofundar as problemáticas de trabalho e saúde, dos riscos
tecnológicos e ambientais, dentre muitos outros que também têm se dedicado a
estes campos e não foram incorporados no escopo deste trabalho. Salientamos
a importância e a preocupação de muitos deles em contextualizar historicamen-
te as problemáticas focalizadas, possibilitando construir análises próximas da
realidade e compreender a difícil e desafiante situação de populações fragilizadas
como a brasileira e, dentro dela, dos segmentos mais vulneráveis.

Nesse sentido, chamamos a atenção para autores como Altvater, Castle-
man, Bourdieu, a Escola Francesa de Regulação (EFR), Hirata e Thébaud-Mony
que, inseridos em países centrais, procuram construir análises com perspectivas
de ‘enxergar’ a dimensão dos países periféricos, sem serem tragados por uma
perspectiva eurocêntrica ou americana, ou puramente hegemônica. Ademais,
formulam referenciais para a compreensão das transformações na divisão in-
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ternacional do trabalho (Hobsbawm, Guimarães, além dos autores já mencio-
nados) e atualizam os marcos teóricos para o reconhecimento da centralidade
do trabalho nas sociedades contemporâneas (Altvater, Antunes, Castel, Déjours,
Druck, Hirata, entre outros).

Ademais, alguns autores (principalmente Altvater e Passet) rompem com a
perspectiva antropocêntrica e, simultaneamente, desenvolvem análises contex-
tualizadas e críticas em face dos atuais padrões de produção e consumo capita-
listas, demonstrando a imperiosa necessidade de mudar as relações dos homens
entre si e com a biosfera.

Por fim, convém assinalar a importância da incorporação efetiva das ciências
sociais na abordagem da temática, como vimos, e acrescentar o caminho inver-
so, qual seja a necessidade das ciências sociais incorporarem, de fato, os limites
biológicos e da plasticidade humanos – sem cair no positivismo – e as restrições
ecológicas às análises do mundo do trabalho e da vida social, sem antropocen-
trismo. Sob pena de se continuar anunciando uma sociedade ‘pós-moderna’,
‘pós-capitalista’, ‘pós-fordista’, submersa nos padrões de produção fordistas,
com precariedade do trabalho e extensa degradação da vida/saúde humana e
ambiental. “Enquanto a individualidade significar viver num mundo artificial,
sem precisar respeitar o espaço natural e o tempo histórico, não haverá uma
diminuição do modo de vida poluente – em que pese a crescente preocupação
ambiental” (Altvater, 1995:251-2).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Referências Bibliográficas

ALTVATER, E. O Preço da Riqueza. São Paulo: Editora da Universidade Estadual
Paulista, 1995.

ANTUNES, R. Os Sentidos do Trabalho. 2.ed. São Paulo: Boitempo, 2000.

APPAY, B. & THEBAUD-MONY, A. (Orgs.) Précarisation sociale, travail et santé.
Paris: iresco/CNRS, 1997.

AUGUSTO, L. G. S. Riscos ambientais em contextos sociais vulneráveis. Bahia,
Análise e Dados, 1:253-259, 2001.

BEAUD, M. & BOUGUERRA, C. L’État de l’environnement dans le monde. Paris: La
Découverte – Fondation pour le progrès de l’homme, 1993.

BORGES, A. C. & FRABCO, A. M. A. Mudanças de gestão: para além dos muros da
fábrica. In: FRANCO, T. (Org.) Trabalho, Riscos Industriais e Meio Ambiente: rumo ao
desenvolvimento sustentável?. Salvador: Edufba-CRH/FFCH/Ufba, 1997. pp. 63-116.



. 228 .

BOURDIEU, P. El Oficio de Sociólogo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 1975.

BOURDIEU, P. O campo científico. In: ORTIZ, R. (Org.) Pierre Bourdieu: sociologia.
São Paulo: Ática, 1983.

BOURDIEU, P. Contrafogos 2. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2001.

BRAVERMAN, H.Trabalho e Capital Monopolista: a degradação do trabalho no século
XX. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980.

CAPRA, F. O Ponto de Mutação. São Paulo: Ed. Cultrix, 1982.

CARVALHO, F. M. et al. Acidentes do trabalho na Região Metropolitana de Salvador,
1983. Revista Baiana de Saúde Pública, 13/14 (9/1): 107-120, 1987.

CASTEL, R. As Metamorfoses da Questão Social. Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

CASTLEMAN, B. A migração de riscos industriais. Caderno CRH, 24/25:41-67, 1996.

COHN, A. et al. Acidentes do Trabalho: uma forma de violência. São Paulo: Ed. Brasiliense/
Cedec, 1985.

CORIAT, B. Ciencia, Técnica y Capital. Madrid: Hermann Blume Ediciones, 1976.

CORIAT, B. L’atelier et le Robot: essai sur le fordisme et la production de masse à l’âge de
l’électronique. Paris: Christian Bourgois Editeur, 1990.

COSTA, M. R. As Vítimas do Capital: os acidentes de trabalho. Rio de Janeiro: Achiamé,
1981.

DÉJOURS, C. A Loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São
Paulo: Cortez/ Oboré, 1987.

DÉJOURS, C. A Banalização da Injustiça Social. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.

DRUCK, M. G. Terceirização: (Des)fordizando a Fábrica – um estudo do Complexo
Petroquímico da Bahia. São Paulo/Salvador: Ed. Boitempo/Edufba, 1999.

DRUCK, G. D. et al. Bancário: um emprego de múltiplos riscos. Trabalho apresentado no
X Encontro de Ciências Sociais Norte e Nordeste, Anpocs, 2001. (Mimeo.)

FERNANDES, S. R. P. Saúde e Trabalho: controvérsias teóricas. Caderno CRH, 24/
25:155-169, 1996.

FERREIRA, C. G. O fordismo, sua crise e o caso brasileiro. Caderno do CESIT, 13,
1993.

FISCHER, F. M. et al. Tópicos de Saúde do Trabalhador. São Paulo: Hucitec, 1989.

FRANCO, T. Trabalho industrial e meio ambiente: a experiência do complexo
industrial de Camaçari. In: MARTINE, G. (Org.). População, Meio Ambiente e
Desenvolvimento: verdades e contradições. Campinas: Ed. Unicamp, 1993.



. 229 .

FRANCO, T. (Org.) Trabalho, Riscos Industriais e Meio Ambiente: rumo ao desenvolvimento
sustentável? Salvador: Edufba, 1997.

FREITAS, C. M. Acidentes Químicos Ampliados: incorporando a dimensão social nas análises
de riscos, 1996. Tese de Doutorado, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.

FREITAS, C. M., PORTO, M. F. S. & GOMEZ, C. M. Acidentes químicos ampliados:
um desafio para a saúde pública. Revista de Saúde Pública, 29(6): 503-514, 1995.

FREITAS, C. M., PORTO, M. F. S. & GOMEZ, C. M. (Orgs.) Acidentes Industriais
Ampliados: desafios e perspectivas para o controle e a prevenção. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz, 2000.

FREITAS, C. M. et al. Poluição química ambiental – um problema de todos, que
afeta uns mais do que outros. Bahia, Análise e Dados, 1:260-270, 2001.

FRIEDMANN, G . O Trabalho em Migalhas. São Paulo: Editora. Perspectiva, 1964.

GUIMARÃES, S. P. Quinhentos Anos de Periferia. 2.ed. Porto Alegre/Rio de Janeiro:
Editora. Universidade/UFRGS/Contraponto, 2000.

GRAMSCI, A. Maquiavel, a Política e o Estado moderno. 5.ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1984.

HIRATA, H. (Org.) Sobre o “Modelo” Japonês. São Paulo: Edusp, 1995.

HOBSBAWN, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo:
Companhia das  Letras, 1996.

HOGAN, D. J. População, Pobreza e Poluição em Cubatão. In: MARTINE, G.
(Org.). População, Meio Ambiente e Desenvolvimento: verdades e contradições. Campinas:
Editora da Unicamp, 1993.

KURZ, R. Os Últimos Combates. 4.ed. Petrópolis/Rio de Janeiro: Editora Vozes,
1998.

LACAZ, F. A. C. Saúde do Trabalhador: um estudo sobre as formações discursivas da academia,
dos serviços e do movimento sindical, 1996. Tese de Doutorado, Unicamp, Campinas.

LAURELL, A. C. El Desgaste del Obrero. México: Editora Era, 1983.

LAURELL, A. C. e NORIEGA, M. Processo de Produção e Saúde. Trabalho e desgaste
operário. São Paulo: Editora Hucitec, 1989.

LEFF, E. Ciências Sociales y Formación Ambiental. Barcelona: Editorial Gedisa, 1994.

MAIMON, D. Responsabilidade ambiental das empresas brasileiras: realidade ou
discurso? In: CAVALCANTI, C. (Org.). Desenvolvimento e Natureza: estudos para
uma sociedade sustentável. São Paulo/Recife: Editora Cortez/Fundação Joaquim
Nabuco, 1995.



. 230 .

MARX, K. El capital. Tomo 1. México: Fondo de Cultura Económica, 1959.

MARTINE, G. População, meio ambiente e desenvolvimento: o cenário global e
nacional. População, Meio Ambiente e Desenvolvimento: verdades e contradições.
Campinas: Editora Unicamp, 1993. pp. 21-39.

MENDES, R. Medicina do Trabalho e Doenças Profissionais. São Paulo: Sarvier, 1980.

MENDES, R. Patologia do Trabalho. Rio de Janeiro: Atheneu, 1996.

MINAYO, M. C. M. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 2.ed. São
Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 1993.

MINAYO, M. C. M. Estrutura e sujeito, determinismo e protagonismo histórico:
uma reflexão sobre a práxis da saúde coletiva. Ciência & Saúde Coletiva, 1(6):19,
2001.

PASSET, R. A co-gestão do desenvolvimento econômico e da biosfera. Desenvolvimento
e Meio Ambiente, 1:47-62, 1994.

PORTO, M. F. S. & FREITAS, C. M. Análise de riscos tecnológicos ambientais:
perspectivas para o campo da saúde do trabalhador. Caderno de Saúde Pública, 13
(2):108-118, 1997.

POSSAS, C. Epidemiologia e Sociedade: heterogeneidade estrutural e saúde no Brasil. São
Paulo: Hucitec, 1989.

POSSAS, C. Saúde e Trabalho: a crise da Previdência Social. São Paulo: Hucitec, 1989.

RAMAZZINI, B. As Doenças dos Trabalhadores. São Paulo: Ed. Fundacentro, 1985.

REGO, M. A. & PEREIRA, R. A. G. Acidentes e doenças do trabalho no complexo
químico e petroquímico da Bahia. In: FRANCO, T (Org.). Trabalho, Riscos
Industriais e Meio Ambiente: rumo ao desenvolvimento sustentável? Salvador: Edufba,
1997.

RIBEIRO, H. P. & LACAZ, F. A. C. (Orgs.) De que Adoecem e Morrem os Trabalhadores.
São Paulo: Imesp/Diesat, 1985.

RIBEIRO, H. P. A Violência Oculta do Trabalho. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
1999.

RIGOTO, R. As tramas da desigualdade e as nossas tramas em trabalho, meio
ambiente e saúde. In: GOMES, A. (Org.) O Trabalho no Século XXI. São Paulo/
Bahia Garibaldi: Sindicato dos Bancários, 2001.

SACHS, I. Estratégia de transição para o século XXI. Desenvolvimento e Meio Ambiente,
1:47-62, 1994.

SELIGMANN-SILVA, E. Desgaste Mental no Trabalho Dominado. Rio de Janeiro:
UFRJ/Cortez, 1994.



. 231 .

SELIGMANN-SILVA, E. Psicopatologia e Psicodinâmica do Trabalho. In:
MENDES, R. (Org.) Patologia do Trabalho. Rio de Janeiro: Atheneu, 1995.

SEVÁ, O. Nos Limites dos Riscos e da Dominação: a politização dos investimentos industriais
de grande porte, 1988. Tese de livre docência, DPCT/Unicamp, Campinas.

TAMBELLINI, A. M. & CÂMARA, V. M. A temática saúde e ambiente no processo
de desenvolvimento do campo da saúde coletiva: aspectos históricos, conceituais
e metodológicos. Ciência & Saúde Coletiva, 2(3):47-59, 1998.

THÉBAUD-MONY, A. L’envers des Sociétés Industrielles: approche comparative franco-
brésiliènne. Paris: L’Harmatan, 1990.

THÉBAUD-MONY, A. Crítica da divisão do trabalho, saúde e contra-poderes.
Caderno CRH, 19, 1993.

TORRES, H. Indústrias sujas e intensivas em recursos: importância crescente no
cenário industrial brasileiro. In: MARTINE, G. (Org.). População, Meio Ambiente
e Desenvolvimento: verdades e contradições. Campinas: Editora Unicamp, 1993.

TORRES, H. Desigualdade Ambiental na Cidade de São Paulo, 1997. Tese de Doutorado,
IFCH/Unicamp, Campinas.

TORRES, H & COSTA, H. (Org.). População e Meio Ambiente: debates e desafios. São
Paulo: Editora Senac, 2000.

UEHATA, T. A Medical Study of  Karoshi. Karoshi: when the “corporate warrior” dies.
National Defense Counsel for Victims of  Karoshi. Tokyo: Mado-Sha, 1990.




